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Области на приложение: Заводски приготвена, готова за полагане тиксотропна тънкослойна шпакловъчна маса. 
Универсална, бяла смес за измазване и заглаждане, която може да се пръска за вътрешни стени 
и тавани върху бетонови, мазилкови и гипсокартонени основи. 
За покриване на окачени тавани, софити, готови елементи, стенни строителни плочи както и за 
изглаждане на та неравни варови/циментови хастарни мазилки. 

Основа на материала: 
 ● въздушна вар 
 ● дисперсно свързващо вещество 

  

Свойства: 
● може да се шлайфа 

● добра обработваемост 
● може да се пръска 

 ● универсална приложимост 

Обработка: 

         

Условия по време на 
работа: 

По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да пада 
под +5ºС. 

Подготовка на основата: Фуги от строителни елементи се шпакловат и съответно се армират, накрая се оставят да 
изсъхнат. Силно песъкливи, попиващи или с различна хигроскопичност основи се мажат 
предварително с подходящ без разтворители RÖFIX дълбок грунд. Дълбочинните грундове 
RÖFIX PP 201, 301 и 401 се разреждат с вода, така че дълбокият да грунд да попие в основата и 
да не се появи непрекъснат филм (вижте техническите карти на дълбоките грундове). 

Начина на приготвяне: Готов за употреба продукт. 
За кратко да се разбърка като не се допуска свръх смесване. 
Материалът е тиксотропен (колкото по дълго и интензивно се разбърква толкова по-рядка става 
консистенцията, обаче след като преседи материалът се сгъстява). 

Начин на обработка: Полагането става със неръждаема стоманена маламашка. 
С маламашката материалът се разпределя равномерно и се заглажда. Върху гладки и равни 
основи по правило „на една ръка” се получава повърхност за тапети или структурни бои и 
мазилки. За повърхност готова за боядисване е необходима „втора ръка”. 
Машинното нанасяне е равномерно с подходящ пистолет. 1-ият слой се пръска с подходяща 
помпа (напр B. Elmuggan, дебит max. 15 l/min или Speedflow PowerTwin 6900GHD, дебит 5,7-7,0 
l/min) и се заглажда с шпакла. След около 1,5 часа време за съхнене (в зависимост от 
температурата и дебелината на нанасяне) се пръска 2–ия слой и се заглажда с шпакла. 
Времето за съхнене преди нанасяне на крайното покритие е около 24 часа (в зависимост от 
температурата и атмосферните условия). 
Появилите се по време на обработка неравност могат след около 3 - 5 дни може да се шлайфа с 
размер 180/220. След това повърхността е готова за боядисване. 
Да се обърне на внимание на това, че преди нанасяне на втория пласт основата да е 
равномерно матова (да няма мокри места или петна). 
Да не се смесва с други материали. 
След употреба инструментите да се измият старателно. 
За да се предпазят от замърсяване или увреждане преди работа съседни строителни елементи 
(дограма и др.) принципно се покриват. 

Съвети за безопасност: Съдържа хидратна вар. Xi дразнещ. Да се пазят кожата и очите. 

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови кофи. 

Съхранение: Съхранява се на студено, без опасност от замръзване и добре затворена. 
Срок на годност: ок. 12 месеца. 

Технически карти: 
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Артикулен номер 110633 

Информация Предишно наименование RÖFIX MANTECA, варова шпакловкаl 

Вид опаковка 

  

Разфасовка 25 k g / ОП 

Цвят бял 

Разход ca. 1,1 kg/m²/mm 

Указание към 
разходната норма 

Разходните стойности са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката 
на обработка. При първоначална употреба и големи площи  да се направят мострени площи. 

Специфично тегло 1,7 kg/l 

Общи инструкции: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Актуалната техническа карта 

може да намерите на Интернет портала или да поискате от местния филиал. Подробна 

информацията за безопасна употреба ще получите от нашите информационни листове за 

безопасност (ИЛБ). Данните са необвързващи и не се основават на договорни и правни 

отношение или други допълнителни задължения. Те не освобождават клиента самостоятелно да 

тества продукта за пригодност за предвидената употреба. Нашите продукти и всички 

съдържащи се в тях суровини подлежат на непрекъснат контрол, при което се гарантира 

постоянното качество. Информацията не гарантира изчерпателност и достоверност и не носи 

отговорност за всякакви претенции и предприемане на действия от страна на клиента. Също 

така са валидни и техническите карти на другите RÖFIX продукти, които са цитирани в тази 

техническа карта. При различни от дадените в документацията приложения и основи да се 

контактува с нас. Нашият консултантски сервиз е на Ваше разположение за въпроси относно 

употреба и обработка както и за демонстрация на продуктите ни. Преди употреба да се прочете 

ИЛБ. 

 


