Śnieżka ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD
ЦЕМЕНТНО-ПОЛІМЕРНА
ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ
ВИГЛАДЖУВАННЯ І ВИРІВНЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ

містить целюлозні волокна
полімерна формула
легко наноситься і шліфується
ідеальна для відновлення зовнішніх стін
стійка до впливу атмосферних факторів
для зовнішніх і внутрішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ
ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД – це сипка шпаклювальна гладь, виготовлена на основі білого цементу
з додаванням складників для облагородження. Характеризується дуже хорошою адгезією з
мінеральними основами, а також стійкістю до впливу зовнішніх факторів. Завдяки вмісту целюлозних
волокон і полімерній формулі має підвищену міцність та оптимальну еластичність. З огляду на ці
властивості, її застосовують на зовнішніх стінах і стелях для заповнення виїмок, загладжування
шорсткостей і нерівностей на поверхнях. Містить гідрофобні речовини, які протидіють проникненню
вологи, тому її можна застосовувати також у приміщеннях із підвищеною відносною вологістю
повітря, як-от ванні кімнати, сауни тощо. Стіни та стелі після застосування шпаклювальної гладі
отримують ідеально гладку, білу, легку для фарбування поверхню.
Увага: не використовувати як фінішний шар у Безшовних Системах Утеплення.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для бетонних, цементних і цементно-вапняних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Час використання

приблизно 180 хвилин

Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах

≥ 0,3 MПa

Міцність на стиск через 28 діб

≥ 7 MПa

Міцність на розтяг при вигині через 28 діб

≥ 1 MПa

Температура застосування й основи

від +10 ºC до +25 ºC

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ


Підготовка
основи




Основа, призначена для шпаклювання, має бути міцною, сухою, знежиреною, очищеною від крихких
часток штукатурки, пилу та бруду

Тріщини усунути за допомогою ремонтної маси Acryl Putz LT22 Лайт або ACRYL-PUTZ® FX23
Флекс
Більші виїмки (глибиною понад 3 см) заповнити цементним розчином згідно з будівельними правилами
Для зміцнення основи рекомендовано перед шпаклюванням нанести на неї: ПОЛІМЕРНУ
ҐРУНТОВКУ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GP41 або УНІВЕРСАЛЬНУ ПОЛІМЕРНУ
ҐРУНТОВКУ ACRYL-PUTZ®GU40 залежно від ступеня поглинальної здатності основи




Підготовка
виробу







Шпаклювання





ПРИМІТКИ






Передбачену для використання кількість сухої шпаклівки всипати в ємність із водою у пропорції
приблизно 1 кг на 0,35 л води, безперервно перемішуючи.
Вміст ємності ретельно перемішати, найкраще – за допомогою низькообертового дриля з кошиковою
мішалкою до отримання однорідної, легкої для нанесення маси
Приблизно через 10 хвилин ще раз перемішати
Для поліпшення адгезії розчину рекомендовано додати у воду приблизно 40-50% УНІВЕРСАЛЬНОЇ
ПОЛІМЕРНОЇ ҐРУНТОВКИ ACRYL-PUTZ® GU 40
Приготована гладь придатна до використання протягом приблизно 2-3 годин за температури +20 °C (вища
температура значною мірою скорочує час придатності до використання)
Наносити за допомогою шпателя, гладилки з неіржавіючої сталі або пластмаси шари товщиною
приблизно 3 мм (наступний – після висихання попереднього), поодинокі виїмки – товщиною до 3 см
Висохлу поверхню шпаклівки відшліфувати наждачним папером або сіткою та очистити від пилу.
Рекомендована градація абразивного матеріалу – 100
Фарбувати силікатною фарбою мінімум через 5 днів або іншою фарбою через 4 тижні
Рекомендовано уникати робіт під прямим сонячним промінням, при сильному вітрі, дощі або коли
передбачається зниження температури нижче 0 0C протягом 7 днів від часу виконання робіт
Не використовувати як фінішний шар у БСУ
Температура застосування – від +10 °C до +25 °C.
Берегти від вологи
Зберігати в сухому місці

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
відкритий час роботи

НАНЕСЕННЯ

металевий шпатель

пропорції змішування
з водою
0,35 л води на 1 кг шпаклівки

товщина одного шару

[хв.]

[см]

120-180

до 3

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
5 кг, 20 кг

РОЗХІД
2

залежно від товщини шару, приблизно 1,5 кг/м при товщині шару 1 мм

КОЛІР
біла

ЛОС
відсутні

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Суміш “Шпатлівка Акрил-Путц FD12 Фасад” Ц.1.ШЦ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/21051 від 27.03.2014р.

рекомендована
кількість шарів
до вирівнювання виїмок

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Містить: цемент. Вміст хрому VI в концентрації – менш ніж 2 проміле
Xi – подразнювальний виріб
R 37/38 – Подразливо діє на дихальні шляхи і шкіру
R 41 – Ризик серйозного ушкодження очей
S 2 – Берегти від дітей
S 22 – Не вдихати пилу
S 26 – Забруднені очі негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря
S 37/39 – Надягати відповідні захисні рукавиці й окуляри або маску для обличчя
S 56 – Залишки не використаного затверділого виробу й упаковку доставити на місце збору небезпечних відходів
S 46 – У разі проковтування негайно звернутися до лікаря – показати упаковку або етикетку.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Śnieżka ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ
ФІНІШНА ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ
ФІНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ГЛАДКИХ, РІВНИХ
ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД ФАРБУВАННЯМ
готова до використання
полімерна формула
містить наповнювачі з плитковою структурою – легко наноситься і шліфується
ідеальна для ручного та машинного нанесення
відмінний кінцевий результат – ідеально гладкі стіни
для внутрішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ
ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ – це готова шпаклювальна гладь найвищої якості,
рекомендована для остаточного, фінішного вигладжування поверхні стін і стель. Її
можна наносити вручну і машинним методом. Під час застосування зберігає постійну
консистенцію, завдяки чому її можна використовувати протягом тривалого періоду.
Невикористана щільно закрита маса зберігає придатність для подальшого
використання. Після висихання винятково легко шліфується, зберігаючи дуже гарні
параметри стійкості. Стіни та стелі після застосування шпаклювальної гладі отримують
ідеально гладку, сніжно-білу, легку для фарбування поверхню.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Готова для використання сніжно-біла шпаклювальна гладь призначена для підготовки ідеально гладких стін і стель усередині
приміщень перед фарбуванням чи клеєнням шпалер, а також для монтажу алюмінієвих кутників і розшивки гіпсокартонних плит

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Міцність зчеплення з основою

≥ 0,3 MПa

Час висихання шару товщиною приблизно 1 мм

приблизно 4 години

Температура застосування й основи

від +10 ºC до +30 ºC

*Технічні дані та інформацію про спосіб застосування вказано для температури +20 ºC i відносної вологості повітря 55 %.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



Підготовка
основи






Підготовка
виробу





Основа під шпаклювання має бути міцною, очищеною від пилу та знежиреною
Основи з високою поглинальною здатністю та слабкі перед шпаклюванням зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GP 41 або ПОЛІМЕРНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ ҐРУНТОВКОЮ ACRYLPUTZ® GU 40 залежно від ступеня поглинальної здатності основи
Значні нерівності та виїмки рекомендовано заповнити шпаклівкою ACRYL-PUTZ® ST 10 СТАРТ
Тріщини потрібно відремонтувати з використанням армувальної стрічки або ремонтної маси ACRYL-PUTZ® FX 23
ФЛЕКС

Масу перед використанням ретельно перемішати низькообертовим дрилем з кошиковою мішалкою, щоб не
допустити заповітрення.
Шпаклювання вручну – застосовувати в торговельному вигляді. У разі загустіння виробу, високої температури
повітря під час роботи або високої поглинальної здатності основи виріб розбавити, додаючи до 5% чистої води
Машинне шпаклювання – залежно від використовуваного обладнання розбавити масу, додавши до 5% чистої
води
Розшивка гіпсокартонних плит за допомогою армувальної стрічки – для «притоплення» стрічки рекомендовано
розбавити шпаклювальну масу, додавши 5% чистої води.






Нанесення




Процес шпаклювання та розшивки проводити за температури основи і навколишнього середовища вище +10 0C
За один раз наносити шар товщиною 1-3 мм
Наступні шари наносити після затвердіння попереднього шару
Суху поверхню відшліфувати наждачним папером або сіткою, очистити від пилу та пофарбувати. Рекомендована
градація абразивного матеріалу – 150
У разі коригування дуже гладких гіпсових штукатурок (оброблених повстю) основу перед шпаклюванням
заґрунтувати ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka . Олійно-фталеві панелі
перед шпаклюванням
відшліфувати наждачним папером. Рекомендована градація абразивного матеріалу – 80-100
Інструменти після закінчення робіт вимити водою

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
в’язкість шпаклівки

НАНЕСЕННЯ

додавання води

5 кг, Ø6 мм - [с]
металевий шпатель
гідродинамічне розпилення

товщина одного шару

рекомендована кількість
шарів

[%]

[мм]

торгівельний вигляд

-

до 3

1-2

торгівельний вигляд

до 5

до 3

1-2

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
1,5 кг, 5 кг, 8 кг, 17 кг, 27 кг

РОЗХІД
2

залежно від шорсткості основи – приблизно 1 кг/м за товщини шару 1 мм

КОЛІР
сніжно-біла

ЛОС
відсутні

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Шпаклівка Р. Акрил-Путц FS 20 Фініш. 2.П.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/21057 від 27.03.2014р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП I ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить: суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE:247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.

Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

ЗБЕРІГАННЯ:
Зберігати у щільно закритій упаковці за температури від +5 °C до +30 °C.
Берегти від морозу і прямих сонячних променів.

УВАГА!
Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
разі поєднання з продукцією інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну
змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Śnieżka ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX
ЕЛАСТИЧНА РЕМОНТНА МАСА З
ВМІСТОМ СКЛОВОЛОКНА
НЕОБХІДНІСТЬ РЕМОНТНИХ РОБІТ: ЗНАЧНІ ВИЇМКИ,
ПОДРЯПИНИ, ТРІЩИНИ
готова до використання
містить скловолокно
полімерна формула
ідеальна адгезія з основою
легко наноситься
високоеластична
для внутрішніх і зовнішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ
ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX – це готова до використання еластична шпаклювальна маса з
додаванням скловолокна, яку можна застосовувати для будь-яких ремонтних робіт
усередині та назовні приміщень. З огляду на високу і постійну еластичність, її можна
застосовувати для тріщин шириною до 5 мм без необхідності застосування армувальних
стрічок. Маса після висихання утворює напівпрозорий шар із видимими волокнами, який
можна покрити шпаклювальними гладями/масами ACRYL-PUTZ® залежно від виду і
призначення основи.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для бетонних, гіпсових, цементно-вапняних, деревопохідних поверхонь і гіпсокартонних плит

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Об’ємна густина

приблизно 1,32 г/см³

Адгезія

≥ 0,5 MРa

Температура нанесення й основи

від +10 ºC до +30 ºC

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ


Підготовка
основи

Підготовка
виробу



Основа, призначена для обробки, має бути міцною, сухою, знежиреною, очищеною від крихких часточок
штукатурки і пилу
Для зміцнення основи рекомендовано перед шпаклюванням застосувати ПОЛІМЕРНУ ҐРУНТОВКУ
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GP 41 або ПОЛІМЕРНУ УНІВЕРСАЛЬНУ ҐРУНТОВКУ
ACRYL-PUTZ® GU 40 залежно від ступеня поглинальної здатності основи
Гіпсокартонні плити закріпити на стіні або стелі відповідно до правил їх монтажу



Готова до використання шпаклювальна маса



Наносити за допомогою шпателя, гладилки з неіржавіючої сталі або пластмаси (одноразово шари
товщиною до 3 мм), притискаючи так, щоб маса ретельно заповнила тріщину, а також добре прилягла
до її боків.
Для отримання більш гладкої структури рекомендовано загладити нанесений шар шпателем, зволоженим
водою
Отримане покриття після повного висихання рекомендовано покрити відповідною для цієї основи
шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® для отримання ідеально гладкої поверхні, призначеної
для фарбування
У разі застосування шпаклівки назовні покриття, що висохло, слід покрити виробом, призначеним
для зовнішніх робіт
Роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища вище +10 ºC
Час висихання за температури +20 ºC і відносної вологості повітря 65% (товщина 1 мм) –
приблизно 4 години, повне висихання настає до 24 годин





Нанесення







ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

товщина одного шару

металевий шпатель

до 3 мм

рекомендована кількість шарів залежно від виїмок
1

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
0,5 кг, 1,4 кг

РОЗХІД
приблизно 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм

КОЛІР
транспарентна

ЛОС
відсутні

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ZN-SN-016:2009

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП I ППБ
Xi – подразнювальний виріб
Містить: Суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 220-239-6] (3:1)
R43 – Може викликати сенсибілізацію в разі контакту зі шкірою.
S2 – Берегти від дітей.
S24/25 – Уникати потрапляння на шкіру і в очі.
S36/37 – Надягати відповідний захисний одяг і захисні рукавиці.
S46 – У разі проковтування негайно звернутися до лікаря, показати упаковку або етикетку.
S51 – Застосовувати лише в добре вентильованих приміщеннях.

Примітки: Зберігати у щільно закритій упаковці за температури від +5 °C до +30 °C. Берегти від морозу і прямих
сонячних променів.

УВАГА!
Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
разі поєднання з продукцією інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну
змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Śnieżka ACRYL-PUTZ® GP41
ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ
ҐРУНТУВАННЯ СЛАБКИХ, КРИХКИХ ОСНОВ З ВИСОКОЮ
ПОГЛИНАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ГЛИБОКОГО ЗМІЦНЕННЯ
готова до використання
полімерна формула
глибоко проникає в структуру основи
зміцнює і ущільнює
забезпечує кращу адгезію шпаклівок і фарб
для внутрішніх і зовнішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ
Полімерна ґрунтовка глибокого проникнення Śnieżka ACRYL-PUTZ ® GP41 призначена для
ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних,
бетонних та слабких, крихких основ з високою поглинальною здатністю, які потребують
глибокого зміцнення. Поліпшує адгезію, а також забезпечує правильне висихання
нанесених пізніше виробів. Запобігає занадто швидкій віддачі води до основи.
Утворює злегка сатинові, прозорі покриття, проникні для водяної пари.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Застосовується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні маси для стель, стін і підлог всередині та ззовні приміщень.
Можна використовувати з метою захисту зовнішніх штукатурок від шкідливої дії атмосферних чинників.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Густина

[г/см3]

рH

приблизно 1
6,0÷8,5

Час висихання

[годин]

Зовнішній вигляд

рідина молочного кольору

приблизно 2
залежно від ступеня поглинання основою i
температурно-вологісних умов

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка
основи



основа має бути відповідно міцною і рівною, витриманою, очищеною від забруднень, біологічної (грибок,
пліснява, мох тощо) і хімічної агресії.

Підготовка
виробу



засіб перемішати, розбавляти не рекомендовано





наносити за температури основи і навколишнього середовища від +5 ºC до +25 ºC один шар пензлем,
не допускати виникнення калюж і підтікань,
на основи з високою поглинальною здатністю або слабкі рекомендовано нанесення наступного
шару виробу на увібраний поверхнею перший шар,
подальші оздоблювальні роботи виконувати через 24 години після моменту закінчення ґрунтування,
з метою ефективного захисту штукатурок від шкідливої дії атмосферних чинників рекомендовано
нанести 2-3 шари виробу,
у разі застосування ззовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися в поганих
атмосферних умовах,
інструменти вимити водою.

Нанесення






ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ
Пензель, валик

в’язкість

додавання розчинника

[с]

[%]

торговельний
вигляд

-

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
-

тиск розпилення
[MPa]

рекомендована кількість
шарів

-

1

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
1 дм³, 5 дм³, 10 дм³

РОЗХІД
10 -15 м²/дм³ залежно від поглинальної здатності основи

КОЛІР
рідина молочного кольору

ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: кат.(A/h/FW) максимум 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 20.3-30648854-004:2013
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/95788 від 22.10.2013р

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить: Суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-iзотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:
Зберігати і складувати у щільно закритій упаковці. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. Температура
зберігання і транспортування – від +5 ºC до +30 ºC.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
випадку поєднання з продукцією інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію
було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право
на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Śnieżka ACRYL-PUTZ® GU40
ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА
УНІВЕРСАЛЬНА
ҐРУНТУВАННЯ СЛАБКИХ ОСНОВ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ЗМІЦНЕННЯ








готова до використання
полімерна формула
глибоко проникає у структуру основи
зміцнює та ущільнює
забезпечує кращу адгезію шпаклівок і фарб
для внутрішніх і зовнішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ

Полімерна ґрунтовка універсальна ACRYL-PUTZ® GU40 призначена для ґрунтування цегляних,
цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших основ з
високою поглинальною здатністю. Поліпшує адгезію, а також забезпечує правильне висихання
нанесених пізніше виробів. Запобігає занадто швидкій віддачі води до основи. Проникає в
основу і зв’язує її крихкі частки Утворює прозорі покриття, проникні для водяної пари.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Застосовується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні маси для стель, стін і підлоги всередині і назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Густина

[г/см3]

pH

приблизно 1
6,0÷8,5

Час висихання

приблизно 2
залежно від ступеня поглинання
основою i температурно-вологісних
рідина молочного кольору умов
[годин]

Зовнішній вигляд

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Підгото
вка
основи
Підгото
вка
виробу








Нанесен
ня





Основа повинна бути відповідно міцною, витриманою, очищеною від забруднень та біологічної агресії
(грибок, пліснява, мох тощо)
Засіб перемішати, розбавляти не рекомендовано
Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 ºC до +25 ºC один шар пензлем,
валиком або гідродинамічним розпиленням.
Не допускати виникнення калюж і підтікань.
На основи з високою поглинальною здатністю або слабкі рекомендовано нанесення наступного шару
виробу на увібраний поверхнею перший шар.
Подальші оздоблювальні роботи виконувати через 24 години після моменту закінчення ґрунтування.
У разі застосування ззовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих
атмосферних умов.
Інструменти вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ
НАНЕСЕН
НЯ
Пензель,
валик
Пневматич
не
розпиленн
Гідродина
я
мічне
розпиленн
я*

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість

додавання
розчинника

[с]

[%]

діаметр форсунки
пістолета
[мм]

торговель
ний
вигляд
-

-

-

торговель
ний
вигляд

-

-

тиск
розпилення
[MPa]
-

0,430,66

рекомендована
кількість шарів
1

3

1

Розпилення виконується на обладнанні фірми Graco_ модель 495 ST PRO

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
1 дм³, 5 дм³, 10 дм³

РОЗХІД
8 - 10 м²/дм³ залежно від поглинальної здатності основи

КОЛІР
рідина молочного кольору

ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: кат.(A/h/FW) максимум 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І
СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 20.3-30648854-004:2013
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/95788 від 22.10.2013р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить: Суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-iзотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може спричинити виникнення алергічної реакції.
Р101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Р102 Берегти від дітей.
Р103 Перед застосуванням прочитати етикетку.
Р 501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:
Зберігати і складувати у щільно закритій упаковці. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. Температура
зберігання і транспортування – від +5 ºC до +30 ºC.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак
не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будьяке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з
продукцією інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно,
відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних
виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Śnieżka ACRYL-PUTZ® ST10 START
ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ 2 В 1 СТАРТ + ФІНІШ
2 в 1 Старт + Фініш
формула на основі мікронаповнювачів
підвищена витривалість
легко наноситься і шліфується
поодинокі виїмки до 3 см
нанесення «мокрим по
мокрому»
для внутрішніх робіт

ОПИС ВИРОБУ
ACRYL-PUTZ® ST10 START – це сипка шпаклювальна гладь на основі натурального гіпсу,
мінеральних наповнювачів і засобів модифікування з чудовою адгезію до основи. Не дає
усадки, швидко висихає, не тріскається навіть якщо шари товсті (до 3 см – при поодиноких
виїмках), її легко шліфувати. Приготовану масу можна наносити «мокрим по мокрому»,
тобто наступний шар – іще до повного висихання попереднього, що значно скорочує час
роботи. Стіни та стелі після застосування шпаклювальної гладі отримують ідеально
гладеньку, сніжно-білу, легку для фарбування поверхню.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Сніжно-біла шпаклювальна гладь для підготовки ідеально гладких стін і стель усередині будинків перед фарбуванням або
клеєнням шпалер, а також для монтажу алюмінієвих кутників і розшивки гіпсокартонних плит.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Час використання

до 60 хвилин

Початок тужавіння

≥ 60 хвилин

Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах

≥ 0,3 MРa

Міцність на розтяг при вигині через 7 діб
Міцність на стиск через 7 діб
Температура застосування й основи

≥ 0,4 MРa
≥ 2,5 MРa
від +10 ºC до +25 ºC

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ


Підготовка
основи








Підготовка
виробу





основа, призначена для шпаклювання, має бути міцною, сухою, очищеною від крихких зерен
штукатурки, пилу та бруду
усі сталеві елементи, що контактують з масою, мають бути захищені від корозії
для зміцнення основи перед шпаклюванням її рекомендовано заґрунтувати ПОЛІМЕРНОЮ
ҐРУНТОВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GP 41 або ПОЛІМЕРНОЮ
УНІВЕРСАЛЬНОЮ ҐРУНТОВКОЮ ACRYL-PUTZ® GU 40 залежно від ступеня поглинальної
здатності основи
гіпсокартонні плити закріпити на стіні або стелі відповідно до правил їх монтажу
передбачену для використання кількість сухої шпаклювальної маси всипати в ємність із водою у
кількості приблизно 1 кг сухої маси на 0,0,3 літри води, постійно перемішуючи
вміст ємності ретельно перемішати, найкраще – за допомогою міксера, до отримання однорідної,
легкої для нанесення маси без грудочок.
готову масу приблизно через 5 хвилин знову перемішати й наносити за допомогою шпателя,
гладилки з неіржавіючої сталі чи пластмаси або методом гідродинамічного розпилення.
приготовлена шпаклювальна маса придатна до застосування протягом приблизно 1 години
приготування кожної наступної порції маси виконувати, застосовуючи чисті інструменти та ємності.

Шпаклювання










Розшивка
гіпсокартонних
плит







за один раз наносити шар товщиною приблизно 3 мм
не застосовувати в шарах, тонших, ніж 1 мм
*у разі значних поодиноких виїмок можна наносити за один раз шари навіть до 3 см товщиною
нанесення «мокрим по мокрому» – нанесення наступного шару за дотримання умов: 1 шар
товщиною 2-3 мм; час нанесення – перед повним висиханням 1 шару (приблизно 75% сухої на
дотик поверхні)
висохлу поверхню відшліфувати наждачним папером, абразивною губкою або сіткою з градацією
100/150, очистити від пилу й пофарбувати
вимішану з водою шпаклювальну масу наносити на шурупи і щілини на стику плит за допомогою
шпателя
шпаклювання стиків має відбуватися так, щоб після нанесення готової шпаклівки на щілину між
плитами на ще мокру поверхню можна було наклеїти паперову стрічку або армувальну сітку
стрічку накладати випуклістю до стіни так, щоб центр її ширини проходив уздовж щілини
за допомогою шпателя ретельно усунути пухирці повітря з-під стрічки, втискаючи її у
свіжонанесений шар маси
після висихання швів ширшим шпателем нанести другий, вирівнювальний шар маси
у разі потреби нанести третій шар ширшим шпателем
останній висохлий шар шпаклювальної маси відшліфувати наждачним папером, абразивною
губкою або сіткою з градацією 100/150, очистити від пилу й пофарбувати

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ

пропорції змішування з
водою

відкритий час
роботи
[хвилин]

Металевий шпатель

0,3 л води на 1 кг шпаклівки

60

товщина одного шару
рекомендована кількість
шарів
[мм]
3-30

до вирівнювання виїмок

Гідродинамічне
0,3 л води на 1 кг шпаклівки
60
3-30
до вирівнювання виїмок
розпилення*
*розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель T-MAX – розмір форсунки TMX651
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
2 кг, 5 кг, 20 кг
РОЗХІД
залежно від товщини шарів – приблизно 1 кг/м² при товщині шару 1 мм
КОЛІР
сніжно-білий
ЛОС
відсутні
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Суміш “Шпатлівка Акрил-Путц ST10 Старт” Г.2.ШГ 1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/21051 від 27.03.2014р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № 01/ST10/2013
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати
упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами
ЗБЕРІГАННЯ: берегти від вологи
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу.
У разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на
зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

