
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для часткового і суцільного шпатлювання поверхонь перед 
нанесенням фінішного покриття. Також рекомендується для 
вирівнювання, заповнення невеликих нерівностей, поглиблень 
швів поверхні, покриття головок шурупів. Вирівняну поверхню 
можна фарбувати або обклеювати шпалерами. Не слід засто-
совувати в місцях, що піддаються впливу води.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руйну-
вань, очищена від пилу, напливів, масляних плям та інших 
речовин, що знижують адгезію до основи. Місця, уражені 
грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та проде-
зінфікувати протигрибковим засобом перед початком про-
ведення робіт з ґрунтування. Тріщини в мінеральних основах 
замазати шпаклівкою SACMA Wall plaster. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівка наноситься на поверхню до отримання необхідної 
товщини декількома шарами, товщина одного шару не повин-
на перевищувати 1,0–1,5 мм. Максимальна товщина шпаклю-
вального шару не повинна перевищувати 3 мм. Час висихання 
шпаклівки — 4,5 години. Роботи з нанесення виконувати за 
температури основи і навколишнього середовища від +5ºC до 
+25ºC. Після закінчення робіт інструменти вимити водою.
Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від атмос-
ферних опадів до повного висихання фарби.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до 
+35 °С — 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаков-
ці. Берегти від заморожування та попадання прямих сонячних 
променів. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. 

ВЛАСТИВОСТІ

   готова  
до застосування

   легко наноситься 
і розгладжується 

   легко шліфується

ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ АКРИЛОВА ФІНІшНА 
шПАКЛІВКА ДЛЯ ВНУТРІшНІх РОБІТ

Технічний опис

Wall plaster



УПАКОВКА
SACMA Wall plaster фасується в пластмасові відра по 5 і 10 л.

ТЕхНІЧНІ хАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: водна дисперсія синтетичних смол 
із мінеральними наповнювачами

Колір: білий

Відкритий робочий 
час:

 5–10 хв

Густина: 1,7 кг/л

Температура основи 
під час застосування: від +5 °С до +30 °С

Витрата при товщині 
шару 1 мм: 1,7 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
ТУ У 20.3-41041284-001:2017 група Ш3
Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним харак-
теристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в даному технічному описі. 

У випадку потрапляння 
шпаклівки в очі слід 
негайно промити їх во-
дою та звернутися по 
допомогу до лікаря.




