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Техническа карта 

 

 weber Бяла фина шпакловка 
бяла фина шпакловка за вътрешно 

приложение 

 За вътрешно приложение 

 Шпакловане на стени и тавани 

 Подходяща основа за органични и минерални 

бои 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Бяла фина шпакловка  за изравняване на повърхностите (шпакловане) на стени и 

тавани в сухи помещения. Подходяща за полагане върху основи от варо-циментови 

мазилки, гипсови мазилки,  бетон, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви 

видове циментови мазилки и др. За вътрешна употреба.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Бялата фина шпакловка е предназначена за изглаждане на измазани и бетонови 

стени и тавани в закрити и сухи помещения с дебелина на слоя до 3 мм. Възможно е 

нанасяне в няколко слоя. След изсъхване на покритието  за получаване на гладка 

повърхност на шпакловката тя може да се шлайфа с фина шкурка. Получената 

повърхност е гладка и бяла. След изсъхване повърхностите могат да бъдат боядисани 

с дисперсни бои или бои на минерална основа.  

 

ОПАКОВКА  

Книжен чувал със защитно фолио 20 кг. (±1,5%) 

 

ПАЛЕТ  

960 кг., 48 бр. 
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ЦВЯТ 

Бял 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в 

закрити и сухи складови помещения.  

                                             

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА 

За основа на шпакловката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата 

основи с приключили процеси на слягане. Преди нанасяне на бялата фина шпакловка 

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: 7.2 – 7.8 л.  за 20 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 1,0 кг/м2 при пласт с дебелина 1 мм. 

При неравни основи разходът може да варира.  

 

НАНАСЯНЕ 

1. Към 7.2- 7.8 л. чиста студена вода постепенно се добавя 20 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 около 10 минути, след 

което се пребърква и е готов за шпакловане.  

3. Не се допуска добавянето на други материали, това води до влошаване на 

качествата на продукта. 

mailto:office@weber.bg
file:///C:/Users/R8483870/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DE2CO5DN/www.weber.bg


 

 

 

 стр . 3 от 3 

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД 

гр . Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ 13 

тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg, www.weber.bg 

 

4. Готовата смес се нанася върху основата с подходящ инструмент на 

равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се заглажда.  

Дебелината на слоя трябва да е от 1 до 3 мм. Нанася се на два или повече слоя, 

като предходният трябва да е изсъхнал.  

5. За постигане на гладка повърхност след изсъхване повърхността се заглажда с 

фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и 

атмосферните условия. Прашната от заглаждане повърхност трябва да се 

почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.  

 

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.  
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