
PLATÓ Gipswand – суха гіпсова суміш з 
легким наповнювачем та спеціальними 
добавками, що забезпечують підвищену 
адгезію. Призначена для створення 
високоякісних плоских рівних поверхонь 
стін та стель ручним способом в приміщен- 
нях з нормальною вологістю (в т.ч. для 
ванних кімнат та кухонь).

Спосіб застосування
• Перед нанесенням очистити поверхню 
від пилу, залишків старої фарби та іншого 
бруду. Основа повинна бути сухою, 
міцною та ретельно очищеною. 
• Нанесіть грунтовку на поверхню.  
• Наберіть воду в чисту ємність. 
Додавайте штукатурку PLATÓ Gipswand 
доки вона не покриє частково поверхню 
води, та залиште на декілька хвилин.
• Після цього розчин ретельно 
перемішайте до утворення однорідної 
гомогенної консистенції. Після перемішу- 
вання розчин готовий до використання. 
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• Готову суміш необхідно застосувати 
протягом однієї години.
 • Нанесіть суміш за допомогою 
сталевого шпателя, кельми чи ковша. 
Залишки «зріжте» за допомогою 
правила.
• Після часткового висихання верхнього 
шару обережно зволожте його так, щоб 
з розчину виділилося «гіпсове молочко», 
яке відразу ж слід ретельно затерти 
вологим шпателем до отримання 
гладкої поверхні.

Рекомендації
• Не додавайте сторонні матеріали в суміш 
PLATÓ Gipswand. 
• Використовуйте міксер на низьких 
обертах. Високі оберти призведуть до 
появи бульбашок, що викличе незручності 
при нанесенні. 
• Не додавайте воду або суху суміш в 
розчин після перемішування. Це призведе 
до скорочення терміну застосування та до 
погіршення якості готового продукту. 

• Не використовуйте PLATÓ Gipswand при 
температурі нижче +5 ̊ С. 
• Використовуйте лише чисту ємність та 
інструменти.

Спосіб зберігання
•  Складувати PLATÓ Gipswand слід не 
більше ніж по 20 мішків. 
•  Гарантійний термін зберігання PLATÓ 
Gipswand – 1 рік з дня виготовлення за 
умови зберігання на піддонах в сухому та 
закритому приміщенні. 
• Незадовільні умови складського 
зберігання або перевищення терміну 
використання призводять до втрати 
властивостей PLATÓ Gipswand.

Технічні властивості
• Співвідношення води/суміші: на 6 - 6,5 л 
води - 10 кг PLATÓ Gipswand. 
• Час застосування готової суміші – не 
менше 60 хв. 
• Час тужавлення – не менше 180 хв. 
• Витратна кількість –  8,5 кг на 1м² при 
товщині шару 10 мм.

 
 Підвищена адгезія
  Для стін та стель
  Для усіх видів мінеральних поверхонь 
  Для усіх приміщень з нормальною 

вологістю (в т.ч. для ванних кімнат та 
кухонь) 

  Наноситься як тонким, так і товстим 
шаром (від 3 до 30 мм)

  Завдяки вологому загладжуванню 
дозволяє створити високоякісну  рівну 
поверхню

  Дозволяє вкрити на 20% більше 
поверхні

  Стабільно білий колір

PLATÓ Gipswand – суха гіпсова суміш з 
легким наповнювачем та спеціальними 
добавками, що забезпечують підвищену 
адгезію. Призначена для створення 
високоякісних плоских рівних поверхонь 
стін та стель ручним способом в примі- 
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Пакування
•  Вид пакування – паперові мішки 
з поліетиленовою вставкою
•  Вага нетто -  30 кг +/- 0,3 кг


