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Deko Professional®

ПАСТООБРАЗНА 
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС 

Вътрешна употреба 

 
 

Описание на продукта:                 Готов за употреба продукт на база органично свързващо вещество и  
                                                            специално подбрани пълнители и добавки. 

                                                            Подходяща за ръчно и машинно нанасяне. 
                                                           За вътрешно приложение.  
           Отлична основа за вододисперсионни бои и тапети. 
 
Предназначение: • Фино шпакловане на стени и тавани  

• Запълване на фуги при работа с гипскартонени плоскости.  
 

Свойства: • Готов за употреба продукт; 
• Лесен за нанасяне и обработване; 
• Отлично сцепление с основата; 
• Подсилен с фибри; 
• Много добра паропропускливост; 
• Много добра устойчивост на механични въздействия; 
• Може да се шлайфа след изсъхване; 
• Формира покритие, устойчиво на гъбички, плесен и бактерии. 

 
  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 

  
Външен вид:  
(визуално) 

Хомогенна кремообразна смес  

Плътност при 23ºС: 
(БДС EN ISO 2811-1:2011) 

 
1,68 ± 0,05 kg/L  
 
 

Степен на гъстота:  
(Фирмена методика) 

11 – 12 см 
 
  

Съдържание на нелетливи 
вещества:  
(БДС EN ISO 3251:2008) 

 
Min 70 % 
  

  
рН стойност: 
(рН-метър) 
 

 9 - 10 



 

 

  
 

  
Съхнене: 
(23°С, 65% H.R.) 

Въздушно. 
Пълно изсъхване след около 12 часа в зависимост от  
температурата и влажността на въздуха, и дебелината на 
нанесения слой. 

  
  
Разход: Около 1 kg/m2. 

 
Опаковка: Пластмасови опаковки с нето тегло 1.8 , 6 и 25 kg. 

 
  
Съхранение: ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ И ПРЯКО СЛЪНЧЕВО 

ГРЕЕНЕ! 
Да се съхранява на закрито и прохладно място, при температура 
между +5°C и +25°C.  
Да се пази от достъп на деца! 
Срок на съхранение: 9 месеца от датата на производство във 
фабрично затворена опаковка. 

  
Разреждане:                                 С вода. 
  
Подготовка за работа: • Преди употреба продукта трябва да се разбърка добре. 

• Основата, върху която ще се нанася продукта трябва да бъде 
здрава, суха и чиста, без прах и мазнини, за да се осигури 
добро сцепление. Кредирали и ронливи повърхности се 
почистват механично. Остатъци от кофражни масла се 
обработват с пароструен апарат или специални състави за 
отстраняване на масла. Пукнатините и неравностите се 
изравняват с Deko Professional® DekoFlex Лепилна и 
шпакловъчна смес с фибри за топлоизолационни плочи. 

Нанасяне: 
 
Ръчно                                             

 
 

 

С неръждаема метална маламашка. След изсъхване може да се 
шлайфа с шкурка.  
 



 

 

  
 

Машинно 

 

 

 
 
Kато фугопълнител 
 
 

 
 
 

След разреждане с вода около 2 - 5%. Степента на текстуриране се 
променя с добавянето на различно количество вода.  

Препоръчва се оборудване за безвъздушно нанасяне. Подходящ е 
размер на дюзата: 0,035 - 0,040 инча и налягане около 180 бара.  

Минималната температурата за машинно полагане на продукта 
чрез шприцване е +10°C.  
Фугата се покрива с тънък пласт от сместа и се поставя армираща 
лента. След изсъхване леко се шлайфа с шкурка и се нанася втори, 
при необходимост и трети слой. Главите на винтовете в 
гипскартона, вътрешните и външните ъгли трябва да се покрият с 
няколко пласта Deko Professional® Пастообразна шпакловъчна 
смес. 
 

Условия за нанасяне:  Работи се при температура на въздуха и основата между +100С и 
+300С и относителна влажност на въздуха 60 %. Прясно нанесена 
шпакловка да се пази от силно слънчево греене.  
 
 

Време на пълно изсъхване:      

 

Приблизително 12 часа, в зависимост от температурата и  
влажността на въздуха, и дебелината на нанесения слой. 

Подходящи основи: • Гипскартонени плоскости; 
• Бетонни повърхности; 
• Циментови шпакловки; 
• Минерални мазилки. 

  
  

  
Подготовка на основата: • Повърхността, върху която ще се нанася продукта трябва да 

бъде здрава, суха и почистена от прах и мазнини. 
 

    
Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен. 

При необходимост – справка с Информационния 
лист за безопасност. 
 

                                                                                                                                                                          
Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето 
техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 
 

 
 
 


