ШПАКЛІВКИ
МПа

SILTEK
ACRYL FINISH
ВІДРО 5 / 15 кг
5 кг: 1300 0401
10 кг: 1300 0402
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ВЛАСТИВОСТІ
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0,8 кг

1,8 кг

ВИТРАТА ПРИ
ФІНІШНОМУ
ШПАКЛЮВАННІ

Для фінішного вирівнювання стін та стель всерединіМПа
сухих приміщень,
МПа
перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним
оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на штукатурки на
основі гіпсових та цементних в’яжучих, гіпсокартон, ДВП, ДСП.

■

1м

2

ЗАСТОСУВАННЯ

■

1м

кг/м 2

кг/м 2

Ідеально біла;
Зручна у застосуванні;
Дрібнозерниста, утворює гладку поверхню, готову під фінішне
оздоблення;
Наноситься шаром до 3 мм, майже не має усадки при висиханні;
Еластична, підходить для заповнення швів між гіпсокартонними
листами;
Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
Екологічно сертифікований продукт**.

2

ВИТРАТА ПРИ
СУЦІЛЬНОМУ
ВИРІВНЮВАННІ (ПРИ
ТОВЩИНІ ШАРУ 1 мм)

WHITE

4–6 год
ВИСИХАННЯ ШАРУ
ТОВЩИНОЮ 1 мм

WHITE

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина

приблизно 1,75 кг/л

Висихання шару товщиною 1 мм
(в залежності від поверхні)*

4–6 годин

Максимальний розмір часток наповнювача
(зернистість)

не більше 50 мкм,
дрібнозерниста

Витрата: - фінішне шпаклювання
- суцільне вирівнювання
(при товщині шару 1 мм)

0,8 кг/м2
1,75 кг/м2

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100, Е-110, E-112;

СКЛАД
■

■

водно-полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, пігменти,
функціональні добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
■

■

■

видалити неміцні ділянки
поверхні, розшити тріщини,
відчистити від бруду, пилу,
мастила тощо;
плісняву, мікроорганізми та інші
біологічні утворення необхідно
механічно видалити на глибину
ураження, поверхню промити
водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою
Siltek Biostop Е-112;
відремонтувати поверхню
дотримуючись технологій
виконання робіт та інструкцій
з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek,
які будуть використані перед
початком шпаклювання;

■

нанести ґрунтівку Siltek
Universal Е-100 або Siltek
Profi Е-110 (відповідно до
стану поверхні та згідно
призначення) не пізніше, ніж
за 4–6 годин перед шпаклюванням;
підготовлена до шпаклювання поверхня повинна бути
сухою, міцною та чистою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
■

■

■

шпаклівку перед використанням ретельно перемішати, при
перемішуванні забороняється
використовувати інструмент, що
іржавіє;
нанести на поверхню за допомогою металевого шпателя або
напівтертка;
другий і наступні шари шпаклівки наносити після висихання попереднього;

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445
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■

■

після висихання шпаклівки
поверхню відшліфувати та прибрати пил;
після закінчення або зупинки
робіт інструмент ретельно
вимити.

УПАКОВКА
■

пластикове відро, маса нетто
5 та 15 кг.

УВАГА
■

■

■

всі роботи рекомендовано
виконувати при температурі
поверхні і повітря від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості
повітря 55–65 %;
забороняється змішувати
шпаклівку з водою або іншими
матеріалами;
не фарбувати поверхні оздоблені шпаклівкою Siltek Acryl
Finish силікатними фарбами;

■

■

заповнення швів між гіпсокартонними листами виконувати за
допомогою штукатурної армуючої сітки;
зберігати в герметично закритій
тарі, в сухому провітрюваному
приміщенні, при температурі
від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати
виготовлення, зазначеної на
упаковці. Після закінчення
строку придатності шпаклівки
рекомендується передати її для
утилізації як будівельні відходи.
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