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Технічні дані та інформація про 
спосіб застосування стосуються 
температури (23±2)°C та рівня 
вологості повітря (50±5)%.
В інших умовах властивості даного 
продукту можуть змінитися.
Докладна специфікація виробу 
подається у Технічному Паспорті.
Це є загальні вказівки, основані на 
наших дослідженнях та нашому 
досвіді. Оскільки ми не можемо 
безпосередньо впливати на умови 
будівництва та спосіб виконання, 
застерігаємо, що це є вказівки 
загального характеру, що жодним 
чином не зобов’язують нашу 
компанію. Рекомендована та вказана 
у каталозі сфера застосування 
продуктів, або ж спосіб виконання, 
не звільняє виконавця від виконання 
робіт згідно з правилами будівельної 
справи та принципами техніки 
безпеки.

Технічні параметри

для вирівнювання і розгладжування поверхонь стін і стель

СКЛАД: Суміш натурального гіпсу, мінерального наповнювача і додатків, що модифікують.

ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ: Роботи необхідно виконувати за температури навколишнього середовища, 

основи і матеріалу від +5°C до +25°C. 

ЧАС ДОСТИГАННЯ: до 5 хвилин. 

ЧАС ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ: приблизно 1 годину. 

ТОВЩИНА ШАРУ ШПАКЛІВКИ: максимум 3 см в 4 шари по 7-8 мм.

 ПРИБЛИЗНІ ВИТРАТИ: від 1,2 кг/м2 при товщині 1 мм. 

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ: 0,38-0,41 л води на 1 кг продукту.

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ: У сухих умовах і цільній упаковці, на дерев’яних палетах строк придатності до 

використання складає 6 місяців від дати виробництва. 

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ: Продукт згідний з Польською Нормою PN-EN -13279-1.

Пластична
високоякісні додатки, 
що модифікують, 
підвищують 
пластичність і легкість 

застосування

Екстра біла  
використані для 
збільшеної білості 
інгредієнти: доломітна 
мука і натуральний гіпс 
зменшують витрати 
фарби

Універсальна 
відповідно підібраний 
склад дозволяє 
попередньо вирівняти 
основу і накласти 
фінішний шар

Легко шліфується 
винятково легке 
розгладжування 
наждачним папером

ВИКОРИСТАННЯ
Шпаклівка Універсальна STABILL PSZ-11 призначена для нанесення на стіни і стелі приміщень для отримання 
гладкої поверхні Також призначена для розгладжування нерівностей і жорсткостей мінеральних штукатурок, для 
заповнювання борозен і прогалин. Білий колір дає можливість обмежити кількість шарів фарби для досягнення 
повного кольорового ефекту. 
ВЛАСТИВОСТІ
STABILL  PSZ-11 – це суха суміш натурального гіпсу, мінеральних наповнювачів і додатків, що модифікують, завдяки 
яким після змішування з водою утворює пластичну і ліпку масу. Після висихання і обробки отримуємо гладку 
поверхню, на яку можна наносити фарби для мінеральних основ, або наклеювати шпалери
ВІДПОВІДНА ОСНОВА
Універсальну Шпаклівку можна наносити на будь-які мінеральні основи всередині будівель. 
ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ
Перевірити якість основи.   Має бути несуча, стабільна. рівна, суха, без забруднень, що можуть послабити 
зв’язування, на приклад пороху, мастил, жирів, і т. ін.   Сильно поглинаючі основи необхідно проґрунтувати і 
зачекати на їх висихання. Для ґрунтування використовувати відповідний ґрунтувальний препарат. 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
STABILL PSZ-11 всипати до холодної води у пропорції 0,38 – 0,41 л води на 1 кг сухої суміші і потім розмішати дрилем 
з міксером на малих обертах, аж до отримання однорідної маси без грудочок. Почекати 5 хвилин і після цього ще 
раз недовго перемішати розчин.  За один раз приготувати таку кількість розчину, щоб використати його протягом 
1 годину. Гіпс накладати на основу за допомогою інструментів, виготовлених з нержавіючих матеріалів. На погано 
оброблені поверхні можна нанести суміш ще раз, або відшліфувати наждачним папером. Максимальна товщина 
одного шару 7-8 мм.   Підчас виконання будівельних робіт необхідно діяти згідно з принципами будівельного 
мистецтва і польськими нормами. 
УПАКОВКА 
Мішок 20 кг.
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