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Шпаклівки

Шпаклівка
гіпсополімерна фінішна
для фінішної обробки усіх видів мінеральних поверхонь (стін і стель), перед 
фарбуванням або приклеюванням шпалер, в сухих приміщеннях. Ефективна для 
заповнення швів між гіпсокартонним плитами та шпаклюванням гіпсокартону. 
Товщина шару за одне нанесення від 0,1 до 2 мм.

S-22

• гіпс, тонкі наповнювачі, модифікуючі добавки.

• підготовлена для опорядження поверхня повинна бути міцною та однорідною за 
водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, 
що знижують адгезію;
• плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити 
на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати 
антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
• локальні пошкодження глибиною до 5 мм відремонтувати розчиновою сумішшю, 
виготовленою із суміші Siltek S-22 та витримати не менше 4 годин;
• при необхідності вирівнювання більш значних дефектів поверхні, застосовувати 
штукатурки ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення;
• для забезпечення кращого зчеплення  шпаклівки з поверхнею рекомендується 
застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:   
- цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю 
обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- цегляні та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal 
E-100;
- гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Contact E-105;
проґрунтовані поверхні перед початком нанесення штукатурки витримати не менше 
4 годин.

Склад

Підготовка поверхні (згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

• розчинову суміш нанести металевим нержавіючим шпателем перпендикулярними 
смугами на поверхню та вирівняти до необхідної товщини;
• для отримання гладкої поверхні, що не потребує шліфування, через 10–15 хвилин 
загладити поверхню за допомогою пластикової або металевої тертки;
• при необхідності, провести шліфування поверхні не раніше, ніж через 4 години 
після нанесення шпаклівки;
• після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити; 
• паперові мішки та залишки розчину утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 
2.2.7.029.

Виконання робіт

0,1 мм

не менше 1 години

від  0,1 до 2 мм

не раніше, ніж через 4 годин

не раніше, ніж через 24 години

не менше 0,5 МПа

не більше 0,5 мм/м

не менше 0,07 мг/м·год·Па

від 0 ºС до +70 ºС

приблизно 1,1 кг 
* 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.

Технічні характеристики

Максимальний розмір часточок

Термін придатності розчинової суміші*

Рекомендована товщина шару 

Шліфування*

Приклеювання шпалер або фарбування водно-дисперсійними фарбами *

Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 7 діб*

Усадка

Паропроникність

Температура експлуатації

Витрата сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 1 мм

• всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65%;
• запобігати швидкому висиханню (уникати протягів, попадання сонячних променів, 
дії нагрівальних приладів);
• штукатурки на основі цементних в’яжучих шпаклювати сумішшю Siltek S-22 не 
раніше, ніж через 28 діб після їх влаштування;
• металеві елементи обробити ґрунтівкою Siltek Contact E-105 не пізніше,  ніж за 4–6 
годин до нанесення шпаклівки Siltek S-22; 
• гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. Зберігати в сухому приміщенні, на піддонах, в непошкодженій упаковці 
при температурі не вище +40 °С та вологості повітря не вище 75%.

Увага

• паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 15 кг.

Г.2.ШГ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка

• у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 6,75–7,05 л на 1 мішок Siltek 
S-22(0,45–0,47 л на 1 кг сухої суміші);
• поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до 
отримання  однорідної, пастоподібної маси без грудок;
• витримати розчинову суміш приблизно 3–5 хвилин, потім знову перемішати.

Приготування розчинової суміші

ТРІЩИНОСТІЙКА ЗРУЧНА 
У ЗАСТОСУВАННІ

ЕЛАСТИЧНАБІЛОГО КОЛЬОРУ


