
Acryl Finish 
Фасадна мазилка на основата на синтетична смола

Технически лист

Acryl Finish е готова тънкослойна фасадна мазилка 
на основата на синтетична смола за вътрешно и 
външно приложение. Продуктът има следните 
свойства:
- Силна способност да отблъсква водата
- Изключително устойчив при различни климатични 
условия

- Широка гама и разнообразие от цветове
- Готов за употреба материал

Съхранение: 
Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо 
при температура между + 5оС и + 25оС. 
Най-добрите свойства се гарантират 12 месеца от 

датата на производство.

Опаковка:
Кофа: 25 kg
Палет: 600 kg

Описание на продукта:

 Описание Структура Зърнометрия Разход 
    kg/m² 
 R 1,5 Влачена мазилка  1,5 mm 2,3 – 2,7 
 R 2 Влачена мазилка 2 mm 2,8 – 3,2 
 S 1,5 Драскана мазилка 1,5 mm 2,7 – 3,1 
 S 2 Драскана мазилка 2,0 mm 3,5 – 3,9
         Отворено време за работа: ок. 15 минути 

Информация за партиден номер, дата на 
производство, структура и цвят се съдържа върху 
опаковката.Всички данни се отнасят за температура 
+ 20оС и относителна влажност на въздуха 60%. При 
различни условия времето за съхнене се намалява 
или удължава.

Технически данни: Указания

Подготовка на основата:
Основата трябва да е носимоспособна, твърда, 
суха и равна. Основата да се грундира с Knauf 
Grund и да се остави за 24 часа да изсъхне.

Обработка:
Обработените повърхности да се пазят от дъжд, 
директни слънчеви лъчи, вятър и други 
атмосферни влияния. Температурата по време на 
работа не трябва да бъде по-ниска от + 5оС и 

по-висока от + 25оС. Да се използва армираща 
мрежа. Материалът да се разбърка в кофата и да 
се провери партидния номер. Материали от 
различни партиди да се смесят в голям съд и да се 
добави до 1 % вода.

Изпълнение

Мазилката да не се нанася върхи силно нагряти от 
слънцето стени и да се пази от дъжд и бързо 
изсъхване минимум 24 часа, а при висока 
влажност на въздуха до 3 дни. Да се избягва 
полагане на мазилката при силен вяртър, защото 
водата може да се изпари трърде бързо. Това 

затруднява шпакловането и води до образуване 
на пукнатини на повърхността на мазилката. 
Силиконова боя Кнауф може да се нанася 
най-рано 7 дни след мазилката. Бяла мазилка, 
която впоследствие се боядисва цветно, трябва да 
се боядиса минимум два пъти. Помещенията, в 

които е нанасяна мазилката да се проветрят 
добре до изчезване на миризмата. При контакт с 
очите незабавно измийте с обилно количество 
вода и потърсете лекарски съвет. Да се съхранява 
извън обсега на деца.
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Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. 
Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.www.knauf.bg
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