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 Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

Лінія виробів 



ACRYL-PUTZ®   

ОНОВЛЕНА УПАКОВКА 

Сухі шпаклювальні 

гладі 
Шпаклювальні 

готові маси і гладі 
Ґрунтовки 

З метою полегшення ідентифікації виробів, у назві виробів введені позначки, які інформують споживача 

про призначення виробу. Позначка складається з першої і останньої приголосних літер назви виробу, перша 

цифра вказує, до якої групи належить виріб, друга цифра – це порядковий номер виробу у  групі. Також 

оновився дизайн логотипа ACRYL-PUTZ®.   

 Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



ҐРУНТОВКА ЧИ ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА? 

Застосовується для зміцнення 

слабких, крихких, м'яких та старих 

поглинаючих поверхонь перед 

використанням фарб, гладей, 

шпаклівок, клеїв. Також після 

використання шпаклівок. 

Застосовується для вирівнювання 

кольору та поглинаючої здатності 

міцних та твердих поглинаючих  

поверхонь перед  застосуванням 

фарб чи виробів для створення 

спеціальних декоративних ефектів. 

ҐРУНТОВКА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА 

 Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

Перед початком фарбування потрібно: 

• Оцінити міцність старого малярного покриття  

• Очистити поверхню від пилу та забруднень  

• Поверхні з підвищеною поглинальною здатністю  та такі, що якщо на долоні після протирання залишаються 

сліди (крейди, вапна, пігментів), то це означає, що поверхня є крихкою, вільно зв'язаною, її потрібно 

заґрунтувати  ґрунтовкою  Acryl-Putz ® GP41 ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 

• Фарбовану поверхню інтенсивного кольору потрібно   пофарбувати спеціально призначеною для  даних 

цілей  Ґрунтувальною фарбою 

• Не потрібно рекомендувати ґрунтування стін розведеною фарбою , що часто використовують „фахівці” 

 

У результаті застосування Ґрунтувальної фарби отримуємо наступні переваги : 

• Вирівнювання  адгезії поверхні  

• Збільшення ефективності використання поверхневих фарб  

• Однорідність поверхні, в результаті рівномірна інтенсивність кольору поверхневих фарб  

• Поліпшення покривальної здатності поверхневих емульсій  

• Зменшення вартості фарбування, забезпечення відмінного декоративного ефекту  

  

 Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка  
УНІВЕРСАЛЬНА 

Новий логотип ACRYL-PUTZ ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

УПАКОВКА 

 Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка  
УНІВЕРСАЛЬНА 
 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

Застосування 
Методи 

нанесення 
Кількість шарів Розхід  Упаковка  

зовні і в 

середині 

пензель,валик 

гідродинамічне 

розпилення 

1   до 10 м²/л 1л , 5л, 10л 

• умовка в‘зкість по віскозиметру ВЗ-246 
(d= 4мм)при t=+20°С- - - - - - - -9-12(с) 
• густина, максим.- - - 0,96-1,06(г/см³) 
• рідина  молочного кольору 
• масова частка не летких  речовин-4,5% 
• термін придатності  12 місяців 



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка  
УНІВЕРСАЛЬНА 
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 

   

- Глибоко проникає в структуру основу 

- Зменшує та вирівнює поглинальні       

  властивості  основи 

- Полімерна формула - підвищує адгезію шарів, 

які наносяться пізніше, зв'язує крихкі 

компоненти основи  

- Подвійна система смол  

- Зміцнює та ущільнює основу 

- Забезпечує правильне висихання       

  пізніше нанесених виробів 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



 

  

 

Новий логотип ACRYL-PUTZ ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка 
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ  
 

УПАКОВКА 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

• умовка в‘зкість по віскозиметру ВЗ-246 
(d= 4мм)при t=+20°С- - - - - - - -9-12(с) 
• густина, макс.- - - 0,96-1,06(г/см³) 
• рідина молочного кольору 
• масова частка не летких  речовин-8,5% 
• термін придатності 12 місяців 

ПАРАМЕТРИ  ВИРОБУ: Застосування 
Методи 

нанесення 
Кількість шарів Розхід  Упаковка  

зовні і в 

середині 

пензель, валик 

гідродинамічне 

розпилення 

1   до 15 м²/л 1л , 5л, 10л 

ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка 
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ  
 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід до 15м²/л  

- Подвійна система смол  

- Глибоко проникає в структуру основи 

- Зменшує та вирівнює поглинальні 

властивості  основи 

- Полімерна формула -  смол підвищує адгезію шарів,  

які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти 

основи  

- Зміцнює та ущільнює основу 

- Забезпечує правильне висихання   

пізніше нанесених виробів 

ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка  
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



ACRYL-PUTZ® ПОЛІМЕРНІ ҐРУНТОВКИ 

Переваги 
ACRYL-PUTZ® GU40  

УНІВЕРСАЛЬНА 

ACRYL-PUTZ ® GP41  

ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 

Полімерна формула -  смол  + + 

Подвійна система смол  + + 

Глибоко проникає в структуру основи + + 

Зміцнює та ущільнює основу + + 

 Зменшує та вирівнює поглинальні 

властивості  основи 
+ + 

Оптимальний розхід   до 10 м²/л  до 15 м²/л  

Забезпечує правильне висихання  

поверхневих виробів 
+ + 

Сухий залишок 4,5 г  8,5 г 

Основи Міцні, поглинаючі 
Слабкі, крихкі, 

сильнопоглинаючі 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 



Новий логотип ACRYL-PUTZ ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® ST10 START  
 

УПАКОВКА 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

Методи 
нанесення 

Параметри нанесення 

пропорції 
змішування з 
водою 

відкритий час 
роботи[хв] 

товщина 
одного 
шару[мм] 

рекомендована 
кількість шарів 

металевий 
шпатель 

0,3л води на 
 1 кг шпаклівки 

60 3-30 
для вирівнювання 
виїмок 

Гідродинамічне 
розпилення* 

0,3л води на 
 1 кг шпаклівки 
 

60 3-30 
для вирівнювання 
виїмок 
 

*Розпилення виконується на обладнанні фірми Graco,модельT-MAX розмір сопла TMX651 

Форма: Суха суміш                                                                                                          

Упаковка - паперові мішки - 20 кг, 5 кг, 2 кг 

Розхід: - Залежно від товщини шарів, при товщині шару 1 мм 

приблизно 1кг/м² 
 

Шпаклівка застосовується передусім для декоративних та ремонтних 

робіт всередині приміщень. Особливо рекомендується для розшивки 

гіпсокартонних плит з армовальною стрічкою, нівелювання значних 

шорсткостей, нерівностей та тріщин на поверхні штукатурок, 

дерев’яних плит, деревопохідних матеріалів, а також для 

вирівнювання основ з цегли, бетону ітп.  

Застосування 

ACRYL-PUTZ® ST10 START  
шпаклювальна гладь 2 в 1 старт + фініш 
 
 



Мікронаповнювачі 

Рецептура шпаклювальної гладі ACRYL-PUTZ® ST10 START 

розроблена на основі наповнювачів з мікрочастинками діаметром 63 

мікрометри. Завдяки мікронаповнювачам шпаклівка заповнює 

подряпини і тріщини та створює ідеально гладеньку стіну, готову до 

фарбування.  

Збільшена міцність 

ACRYL-PUTZ® ST10 START виготовляється на основі гіпсів високої 

якості, які в поєднанні з іншими, відповідно підібраними 

складниками, створюють винятково довговічні, стійкі поверхні. 

Шпаклювальна гладь має дуже добрі параметри міцності на 

згинання: ≥ 2,0 МПа, на стискання ≥ 4,5 МПа.  

• легко наноситься та шліфується 

• окремі виїмки –  до 3 см 

• відмінний кінцевий ефект – ідеально гладенькі стіни! 

Властивості ACRYL-PUTZ® ST10 Start 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® ST10 START  
шпаклювальна гладь 2 в 1 старт + фініш 
 
 



- Товщина одного шару (окремі виїмки) до 3 см  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Не розтріскується при накладанні товстих шарів  

- Нанесення «мокрим по мокрому» 

- Мікронаповнювачі забезпечують ідеальне заповнення 

подряпин та тріщин 

- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1мм 

- Швидкий час висихання до 4 год. 

- 2 в 1 старт + фініш 

- Сніжно-біла  

- Для ручного та машинного нанесення 

- Легко наноситься та шліфується 

ACRYL-PUTZ®ST10 START  
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



Новий логотип ACRYL-PUTZ ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 
 
 

УПАКОВКА 



Целюлозні волокна 

Завдяки вмісту целюлозних волокон поверхні оброблені ACRYL-

PUTZ® FD12 FASAD мають збільшену міцність і оптимальну 

еластичність. Волокна запобігають утворенню тріщин і роблять 

структуру поверхні еластичною.  

Полімерна формула 

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD містить спеціальну полімерну смолу, 

яка значною мірою покращує її параметри міцності і забезпечує 

відмінну адгезію з основою.  

• містить целюлозні волокна 

• полімерна формула 

• стійка до впливу атмосферних факторів 

• легко наноситься і шліфується 

• відмінна до відновлення зовнішніх стін 

• для зовнішніх та внутрішніх робіт 

Властивості ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 
шпаклювальна гладь цементно - полімерна 
 
 



Застосування 

Форма: Суха суміш 

Упаковки: 5кг, 20кг 

Розхід: Залежно від товщини шару – при товщині шару 1 мм  до 1,5 кг/м 2 

 

Характеристика 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

Цементна шпаклювальна гладь з додаванням полімерної смоли та целюлозних 

волокон. Містить гідрофобні засоби, які протидіють проникненню вологи в 

структуру основи. Отримані покриття характеризуються білою, ідеально 

гладенькою, легкою для фарбування поверхнею. 

ACRYL-PUTZ ® FD12 FASAD призначена для оздоблювально-ремонтних робіт назовні 

приміщень, які полягають в заповненні виїмок, загладжуванні шорсткостей, 

нерівностей і тріщин. Можна застосовувати на бетонних, цементних та цементно-

вапняних основах 

Методи нанесення 

Параметри нанесення 

пропорції змішування 
з водою 

відкритий час 
роботи[хв] 

товщина одного 
шару[мм] 

рекомендована кількість 
шарів 

металевий 
шпатель 

0,3л-0,35л води на 
 1 кг шпаклівки 

120-180 3-30 
для вирівнювання 

виїмок 

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 
шпаклювальна гладь цементно - полімерна 
 
 



- Товщина одного шару 1 – 3 мм (окремі виїмки) до 3 см  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Не розтріскується при накладанні товстих шарів  

- Містить целюлозні волокна. Збільшена міцність та 

еластичність. 

- Оптимальний розхід 1,5 кг/м² при товщині шару 1 мм 

- Швидкий час висихання до 3 год. 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи   

- Відкритий час роботи  120 - 180 хв. 

- Стійка до впливу атмосферних факторів  

- Відмінна адгезія з мінеральними основами  

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



Новий логотип ACRYL-PUTZ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 
 
 
 

УПАКОВКА 



Полімерна формула 

Рецептура шпаклювальної гладі ACRYL-PUTZ® FS20 

FINISH містить спеціальну полімерну смолу, яка 

значною мірою покращує параметри міцності та 

забезпечує відмінну адгезію шпаклювальної маси з 

основою.  

Наповнювач з плитковою структурою 

Завдяки відповідно підібраним компонентам та 

спеціальним наповнювачам з плитковою структурою, 

поверхні, оброблені ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH стають 

сніжно-білими та ідеально гладенькими. Також 

маса надзвичайно легко наноситься та обробляється.  

• готова до використання 

• полімерна формула 

• завдяки наповнювачу з плитковою структурою легко 

наноситься і шліфується 

• ідеально наноситься вручну та за допомогою 

машинного обладнання 

• відмінний кінцевий ефект – ідеально гладенькі стіни 

• для внутрішніх робіт 

Властивості ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 
шпаклювальна гладь фінішна 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

Методи 
нанесення 

Параметри нанесення 

в’язкість 
шпаклівки 5 кг,ø 

0,6 мм-[с] 

додавання 
води[%] 

товщина 
одного 

шару[мм] 

рекомендована 
кількість шарів 

металевий 
шпатель 

торгівельний 
вигляд 

- до 3 1-2 

гідродинамічн
е розпилення 

торгівельний 
вигляд 

 
до 5 до 3 1-2 

Готова шпаклівка ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ  призначена для 

вирівнювання бетонних стін і стель, цементно-вапняних, дерев’яних і 

гіпсових поверхонь, а також декоративного шпаклювання гіпсокартонних 

плит всередині приміщень. 

Застосування 

Форма: готова до використання 

Упаковка: пластикова -  0,5кг, 1,5кг, 5кг, 8кг, 17кг, 27кг.  

Розхід:  залежно від товщини шарів, при товщині шару 1  мм приблизно 1 кг/м². 

 

         

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 
шпаклювальна гладь фінішна 



- Товщина одного шару 1 – 3 мм  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1 мм 

- Відмінний кінцевий результат – ідеально 

гладкі стіни 

 

- Сертифікована як екологічно чиста та 

безпечна 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи   

- Містить наповнювач з плитковою структурою (легко 

наноситься та шліфується)  

- Ідеально наноситься вручну та за 

допомогою машинного обладнання 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



Новий логотип ACRYL-PUTZ® 

Назва та позначка виробу 

Основні властивості 

Ключова конкурентна перевага 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX 
 
 
 

УПАКОВКА 



Скловолокно  

Скловолокно, що міститься в ACRYL-PUTZ® , 

відповідає за ефективний ремонт поверхонь, які мають 

тріщинки. З’єднання, які отримані завдяки ACRYL-
PUTZ® FX23 FLEX  характеризуються високою 

міцністю і стійкістю. Масу можна наносити  тріщини 

шириною до 5 мм без використання армувальної 

стрічки.   

Полімерна формула 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX містить спеціальну 

полімерну смолу, яка значною мірою покращує її 

параметри міцності і сприяє відмінній адгезії маси з 

основою.  

• готова до використання 

• містить скловолокно 

• полімерна формула 

• відмінна адгезія з основою 

• легко наноситься 

• висока еластичність  

Властивості ACRYL-PUTZ® FS23  FLEX 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

   скловолокно 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX 
еластична маса для ремонту з вмістом скловолокна 



Призначення   

Скловолокно, що міститься в ACRYL-PUTZ® , відповідає за 

ефективний ремонт поверхонь, які мають тріщинки. З’єднання, які 
отримані завдяки ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX  характеризуються 

високою міцністю і стійкістю. Масу можна наносити   на тріщини 

до 5 мм без використання армувальної стрічки.   

 Характеристика  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС - це готова до використання еластична 

шпаклювальна маса з додаванням скловолокна, яка застосовується 

при будь-яких ремонтних роботах всередині та назовні приміщень на 

бетонних, гіпсових, цементно-вапняних, деревопохідних основах і 

гіпсокартонних плитах.  

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ 

                 
Методи  

 нанесення 

      Товщина одного      
шару(мм) 

  Час      
висихання 

      Рекомендована кількість шарів 
в залежності від виїмок 

      
Металевий   
  шпатель 

                   до 3          до 4 год  1  

Форма: готова до використання 

Упаковки: пластикова упаковка 1,4кг, 0,5кг 

Розхід: Залежно від товщини шарів при товщині шару 1мм приблизно  – 1,3 кг/м2 

 
 
 

 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм 

- Містить скловолокно (масу можна наносити на тріщини 

до 5 мм без використання армувальної стрічки).   

 

- Відмінна адгезія до основи 

   скловолокно 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи  

- Висока еластичність  

- Легко наноситься 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



www.acrylputz.com.ua 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 


