PLATÓ FILLER
Шпаклівка для швів
•
•
•
•
•
•
•

1 рік за умови зберігання на
піддонах в сухому та закритому
приміщенні.
Погані умови складського зберігання
або перевищення терміну
використання призводять до втрати
PLATÓ Filler своїх властивостей.

Пластична
Легко наноситься
Має тривалий час роботи
Міцна
Не утворює тріщин
Не дає усадку
Екологічно чиста

PLATÓ Filler - це гіпсова шпаклівка зі
спеціальним складом, що використовується для ручного заповнення
швів між гіпсокартонними плитами з
використанням армуючої стрічки, а
також для шпаклювання тріщин та
дефектів.

Технічні властивості
Співвідношення води / шпаклівки –
на 6 – 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Filler
Час застосування готової суміші –
60 хвилин
Час затвердіння (висихання) –
70 хвилин
Зашпаклюйте начисто
шпаклівкою PLATÓ Finish.

Спосіб застосування
Перед
нанесенням
очистіть
поверхню від пилу, залишків старої
фарби та іншого бруду.
Наберіть воду в чисту ємність.
Додавайте шпаклівку PLATÓ Filler
доти, поки вона не покриє поверхню
води та залиште на декілька хвилин.
Після
цього
розчин
ретельно
перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції. Після
перемішування розчин готовий до
використання.
Нанесіть
перший
шар
суміші
PLATÓ Filler та наклейте стрічку.
Залиште щонайменше на 2 години,
щоб перший шар просохнув.
На 2-му етапі застосування нанесіть
другий шар приблизно на ширину
20 см так, щоб зашпаклювати
гіпсокартонну поверхню.
Зачекайте, доки просохне.
Перевірте поверхню.

фінішною

Рекомендації
Не додавайте в суміш PLATÓ Filler
сторонні матеріали.
Рекомендується
використовувати
міксер на низьких обертах. Високі
оберти
призведуть
до
появи
бульбашок при нанесенні.
Не додавайте воду або суміш в
розчин після перемішування. Це
призведе до скорочення терміну
застосування та погіршення якості
готового продукту.
Температура в робочому приміщенні
повинна бути не менше +5 ˚С.
Для швів понад 3 мм слід
застосовувати попередню розшивку.
Рекомендується
використовувати
лише чисту посудину та інструменти.
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Пакування
Вид пакування – паперові мішки з
поліетиленовою вставкою
Вага нетто - 15 кг +/- 150 г

Спосіб зберігання
Складувати PLATÓ Filler слід не
більше ніж по 20 мішків.
Термін придатності PLATÓ Filler –

www.siniat.ua

