
Технічні параметри

СКЛАД:  Суміш гіпсового адгезиву, 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 ВИКОРИСТАННЯ:  приблизно 1 годину.

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

НАНЕСЕННЯ ФІНІШНОГО ШАРУ:  через 24 години. 

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.

 

Універсальний  
відповідно підібраний
склад дозволяє попередньо
вирівняти тонкий
фінішний шар

Міцний
використані інгредієнти
надають виняткову
міцність фінішному
шару.
 

Dane techniczne i  informacje o sposo-
bie stosowania odnoszą się do tempe-
ratury (23±2)°C i wilgotności powietrza 
(50±5)%. W  innych warunkach wła-
ściwości danego produktu mogą ulec 
zmianie. Dokładna specyfi kacja wyrobu 
znajduje się w Karcie Technicznej.

Są to ogólne wskazówki oparte
na naszych badaniach i doświadczeniu. 
Ponieważ nie możemy bezpośrednio 
wpływać na warunki budowy i  spo-
sób wykonania, przestrzegamy, że są 
to wskazówki o  charakterze ogólnym, 
które nie zobowiązują w żaden sposób 
naszej fi rmy. Zalecany i  podany w  ka-
talogu zakres stosowania produktów, 
bądź sposób wykonywania nie zwal-
nia wykonawcy od prowadzenia prac 
zgodnie z  przyjętą sztuką budowlaną 
i zasadami BHP.

ВИКОРИСТАННЯ  
Штукатурний гіпс Start STABILL PW-01 призначений для розгладжування нерівностей і жорсткостей мінеральних 
штукатурок, коригування тріщин, а також для заповнення борозен і прогалин. Також може використовуватись, як 
шар для вирівнювання під використання фінішних продуктів марки STABILL, таких як PG-41, PM-61. 
ВЛАСТИВОСТІ
Штукатурний гіпс Start STABILL PW-01 – це суха суміш гіпсу, мінеральних наповнювачів, а також додатків, що 
модифікують, завдяки яким штукатурний гіпс набуває відповідної пластичності підчас вироблювання. 
ОСНОВА
Основа мусить бути стабільною, міцною, чистою, сухою, без забруднень і слабко зв’язаних шарів, очищений від 
шарів, що можуть послабити зв’язування (жири, клеї, бітуми, порох, антиадгезійні засоби, залишки фарб і розчинів, 
і т. ін.). Штукатурний гіпс PW-01 можна наносити на будь-які мінеральні основи.
ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ
Рекомендується проґрунтувати сильно  нерівномірно поглинаючі основи відповідним для цього засобом 
і почекати на його висихання.  Для ґрунтування використовувати відповідний ґрунтувальний препарат. 
Рекомендовано захистити елементи з матеріалів, схильних до коронування, таких як сталь, відповідними для 
цього засобами захисту від появи корозії. 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
STABILL PW-01 всипати до холодної води у пропорції 0,45 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. Фінішний шар STABILL 
PG-41, PM-61 наносити через 24 години. Підчас виконання будівельних робіт необхідно діяти згідно з принципами 
будівельного мистецтва і польськими нормами. 
УПАКОВКА
 Мішки 25 кг/ 10 кг/ 2 кг.

для вирівнювання стін і стель

ГІПС ШТУКАТУРНИЙ START STABILL PW-01 

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.
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