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                                                                                           ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

                                                                                           29.01.2015 – последно издание 

 

СУПЕР ФИНА ШПАКЛОВКА MD 

Тънкослойна супер фина шпакловка 

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

Пастообразна супер фина шпакловка на водна база за вътрешно приложение. За 

финишно шпакловане върху шпакловки, гипсофазер, гипсокартон, за запълване на 

фини пукнатини и драскотини. 

Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при  

температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С . 

КАЧЕСТВА: 

- Лесно се нанася, при необходимост леко се шлайфа 

- Има достатъчно отворено време за шпакловане на големи площи 

- Съответства на българското и европейско законодателство 

КЛАСИФИКАЦИЯ: 

Супер фина шпакловка 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА: 

Външен вид след разбъркване:  

(визуално) 

Хомогенна, гъста маса 

Съдържание на нелетливи вещества, при 

(125±2)°С/2h 
(БДС EN ISO 3251) 

min 68% 

Плътност:   

(БДС EN ISO 2811-1) 

1,68 - 1,70 kg/l 

рН стойност:  
(рН-метър) 

min 8,0 

Външен вид на филма:  
(визуално) 

равен, гладък, матов 

Съхнене:  
при (23±0,5)°С, 65% Н.R 

въздушно 

сухо при допир 20-30 min 

РАЗХОД:                                                                           

120-160 g/m2 в зависимост от основата. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,6kg, 7,0kg, 16,0kg. Възможно е използването и 

на други опаковки след предварително съгласуване с клиента. 

КОЛОРИСТИКА: 

Произвежда се в бял цвят. 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 0С до 40 0С, 

предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.  

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! 

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца. 
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Р262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

Р301+Р310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на 

лекар. 

Р273 – Да се избягва изпускане в околната среда. 

РАЗРЕДИТЕЛ: 

Вода при необходимост. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват 

механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се 

отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности 

се обработват с Боро саниращ концентрат. Попиващи повърхности се грундират с 

Борогрунд дълбокопроникващ концентрат или за директна употреба. Нови варови 

шпакловки и варопясъчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене. 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки 

- Бетонови повърхности 

- Гипсови мазилки и шпакловки 

- Гипсокартон и гипсофазер 

- Газобетон 

- Стари латексни покрития 

За други основи, моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Повърхности от стъкло 

- Метални повърхности 

- Пластмасови повърхности 

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Мека метална маламашка. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

С вода преди да са засъхнали. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 35°С. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

Нанася се с мека метална маламашка. При необходимост може да се шлайфа след 24 

часа. Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали. 

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ 
ОСНОВА ГРУНДИРАНЕ МЕЖДИНЕН 

СЛОЙ 

ФИНИШЕН СЛОЙ 

Небоядисани повърх-

ности 

-ронливи 

 

-неронливи нови 

повърхности 

- БОРОгрунд дълбо-

копроникващ или за 

директна употреба 

 

- Шпакловка МД   

 

- Борогрунд 20 

 

 

 

- Борогрунд 20 

Всички вододис-

персионни бои за 

вътрешно боядис-

ване разредени с 

max 5 об.% вода 

Повърхности от гип-

сокартон, гипсофазер 

и гипсови шпакловки 

- Шпакловка МД 

- Борогрунд 20 

Всички вододис-

персионни бои за 

вътрешно боя-

дисване разреде-

ни с (5-10) об.% 

вода 

Всички вододис-

персионни бои за 

вътрешно боядис-

ване разредени с 

max 5 об.% вода 
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ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информа-

ционния лист за безопасност. 

 


