
 
 

 
SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BULGARIA Ltd 

 
Техническа карта :  weber.san Сива фина шпакловка 

Артикулен №:  R600 

    

Описание на продукта 

Сива фина шпакловка на варо-циментова основа за цялостно шпакловане на фасадите 
при саниране и реновиране на стари сгради и исторически сгради паметници на културата. 
За шпакловане на стени и тавани във вътрешни помещения. За външна и вътрешна 
употреба. 
 
Приложение  
Сива фина мазилка е подходяща за нанасяне върху груби основи и представлява добра 
основа за боядисване с фасадни и интериорни бои. Отличава се с висока 
паропропускливост и добро сцепление с основата. Готовата за боядисване фина мазилка 
има гладка равномерна повърхност. Подходяща е за употреба върху минерални варо-
циментови мазилки и върху топлоизолационни перлитови мазилки и е подходяща основа 
за боядисване с фасадни бои. 
 
 
Опаковка: Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. (±1,5%) 
Палет: 1050 кг., 42 бр. 
 
Цветове 
Сива 
 
Съхранение 
1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и 
сухи складови помещения. 

                                                
 Изисквания към основата 
За основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с 
приключили процеси на слягане. Преди нанасяне на Сивата фина мазилка основата 
трябва да е напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. Температурата на 
основата не трябва да е по-ниска от +5ºС и по-висока от +25 ºС. 
                                                  
Технически данни 
( при +23ºС и относителна влажност 50% ) 
Необходимо количество вода: 4.6 – 5.2 л.  за 25 кг суха смес. 
Време за отлежаване: 10 минути. 
Време за работа: 2 часа. 
 
Състав 
Цимент, фин пясък, специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим хром Cr 
(VI) е по-ниско от 0,0002% от общото тегло на цимента. 
 
Разход на материал 
Около 1,5 кг/м2 при пласт с дебелина 1 мм. 
При неравни основи разходът може да варира. 



 
 
 
 
Нанасяне 
1. Към 4.6 – 5.2 л. чиста студена вода постепенно се добавя 25 кг сух материал. 
Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа докато се получи еднородна 
смес, без бучки или следи от сух материал в нея.  
2. Добре разбърканият материал се оставя да престои 10 минути, след което се пребърква 
отново и вече е готов за нанасяне. 
3. Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. Ако 
времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер. 
4. Нанасянето се извършва ръчно като се разпределя равномерно по повърхността, след 
което се подравнява при средна дебелина на пласта до 3 мм и се изпердашва. В 
зависимост от температурата на въздуха, зида и попиващата способност на основата може 
да се пръска вода по време на пердашенето. 
5. При използване на мазилката за саниране и реновиране на стари фасади  се 
препоръчва да се добавя weber Н – грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане 
на разтвора основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният 
пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене. 
 
Препоръки 

- Да се полага при температура на въздуха между +5ºС и +25ºС . 
- Прясно нанесената мазилка да се защити от вятър, силно слънчево греене и 

замръзване поне 24 часа след полагането и. 
- Да не се използва повторно замърсен материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


