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УПОТРЕБА 
 

PLATINO THERMO ЛЕПИЛО-

ШПАКЛОВКА ЗА КАМЕННА ВАТА е 

висококачествена лепило-шпакловъчна смес 

за лепене на плоскости от минерална каменна 

вата и за изработване на армирана шпакловка 

върху тях с вградена в нея стъклотекстилна 

мрежа. Сместа има отлично сцепление към 

всички видове минерални основи и осигурява 

изключително здраво залепване на ватата към 

тях. 
 

СВОЙСТВА 
 

- отлично сцепление с минерални 

основи 

- много добро сцепление към каменна 

вата 

- висока паропропускливост 

- повишена механична устойчивост 

- устойчивост на напукване 

- водо- и мразоустойчивост 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 
Основата трябва да е чиста, суха и 

стабилна, без пукнатини. Предварително 

трябва да се отстранят всички нездрави 

участъци и слоеве със слаба механична 

устойчивост.  

 

ПРИГОТВЯНЕ 

 
В чист неръждаем съд се наливат около 6,25л 

чиста вода и към нея постепенно се добавя 

съдържанието на торбата (25 кг). Получената 

смес се разбърква с електрическа бъркалка до 

получаване на хомогенна смес без бучки. При 

нужда се добавя вода или суха смес за 

постигане на необходимата гъстота. Оставя 

се да „узрее“ за около 10 мин. и се разбърква 

отново. Така получената смес запазва 

свойствата си около 2 часа при температура 

20-25°С. 

 

НАЧИН НА РАБОТА 

 
1) При изработване на армирана шпакловка 

Шпакловката се полага върху 

топлоизолационните плочи по цялата им 

повърхност с помощта на назъбена шпакла. 

Дебелината на слоя трябва да е 4-6 мм. 

Докато шпакловката е още в неизсъхнало 

състояние, от горе надолу, в отвесни ивици се 

полага армиращата мрежа, като отделните 

ивици се застъпват около 10 см. Мрежата 

трябва да бъде заработена в слоя така, че да е 

позиционирана в неговата най-горна третина. 

2) При лепене на топлоизолационни плочи 

Преди лепене на плочите трябва да се 

извърши подготвителна шпакловка. Нанася 

се тънък слой (под 1 мм) PLATINO THERMO 

ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА КАМЕННА 

ВАТА върху цялата външна повърхност 

(гърба) на топлоизолационната плоча. След 

изсъхване на подготвителната шпакловка се 

пристъпва към залепването на плочите. 

Приготвеният разтвор се нанася на ивица с 
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ширина 4-5 см по обиколката на плочата и в 

средата на няколко топки (от 3 до 6) с 

диаметър около 7-8 см. Плочата се монтира 

веднага към стената и се притиска 

равномерно към нея. След притискането, 

разтворът трябва да покрива най-малко 50% 

от площта на плочата. 

Реденето на плочите се извършва от долу 

нагоре. Плочите се разполагат по дължина на 

фасадата, плътно една до друга, без да се 

оставя разстояние между тях.  

След стягането на PLATINO THERMO 

ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА КАМЕННА 

ВАТА (приблизително 2 денонощия) се 

извършва механичното фиксиране и 

укрепване на топлоизолационните плочи. 

Броят на дюбелите зависи от конкретните 

условия и дадености на строителният обект, 

но не трябва да е по-малко от 6 бр. на 

квадратен метър. 

 

ВНИМАНИЕ 

 
Лепенето и шпакловането на плочите се 

извършва в сухо време при температура на 

основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и 

с влажност на въздуха под 65%. 

Да не се смесва (при приготвяне) с цимент, 

пясък и др. материали, тъй като това води до 

влошаване на качеството на лепилото. 

Плочите от каменна вата се шпакловат 2 пъти 

– за подготовка и отделно за армиране! 

Абсолютно е забранено полагането първо на 

мрежата и след това на шпакловката, защото 

това възпрепятства залепването на материала 

към плочите и нарушава устойчивостта на 

цялата топлоизолационна система.  

 

РАЗХОДНА НОРМА 

 
- от 2,5 кг/м

2
 до 4,5 кг/м

2
 при шпакловане в 

зависимост от дебелината на шпакловката 

- от 5,5 кг/м
2
 до 8,0 кг/м

2
 при лепене в 

зависимост от гладкостта на основата и 

метода на нанасяне на сместа 

- около 1,5 кг/м
2
 при подготвително 

шпакловане 

Опаковка: хартиена торба 25 кг 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

- Якост на сцепление на основата към MW 

плочите: ≥ 60 кРа 

- Якост на сцепление на лепилния състав 

към MW плочите: ≥ 60 кРа 

- Якост на натиск на 28-ия ден: ≥ 6 N/mm
2
 

- Капилярна абсорбция на вода:                       

≤ 0,40 kg/(m
2
.min

0,5
) 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

Клас: CSIV W1 

Стандарт: EN 13500;  

EN 998-1:2010/NA:2013 

Протокол от изпитване:  

№ 716-3-209/27.10.2017  

Издаден от: НИСИ ЕООД с идент.№ 2032 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да се съхранява и транспортира в плътно 

затворена оригинална опаковка на сухо и 

хладно.  Да се пази от влага! 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 

 

12 месеца от датата на производство в 

неразпечатана оригинална опаковка. 
 

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ 

 

              
                    ОПАСНО 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

 

Н318 Предизвиква сериозно увреждане на 

очите.  

Н315   Предизвиква дразнене на кожата.  

Н317 Може да причини алергична кожна 

реакция.  

Н335 Може да предизвика дразнене на 

дихателните пътища. 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Р102  Да се съхранява извън обсега на деца.  

Р261  Избягвайте вдишване на прах.  

Р280  Използвайте предпазни ръкавици/ 

предпазно облекло/ предпазни очила/ 

предпазна маска за лице.  

Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 

Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете 

контактните лещи, ако има такива и 

доколкото това е възможно. Продължавайте 

да промивате.  

Р 310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  

Р302+Р350 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: 

Измийте внимателно и обилно със сапун и 

вода.  

Р333+Р318 При поява на кожно дразнене или 

обрив на кожата: Потърсете медицински 

съвет/помощ.   

Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете 

лицето на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането.  

Р312 При неразположение се обадете в 

ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 

лекар.  

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в 

съответствие с местните, регионални, 

национални и международни разпоредби. 

EUH 208 Съдържа цимент(CAS № 65997-15-

1). Може да причини алергична реакция. 

Количеството на разтворим хром (VI) в 

готовата маса на продукта ≤ 0,0002%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

 

Като производител гарантираме качеството 

на продукта, но не можем да въздействаме 

върху условията и начина на употреба. 

Полагането на продукта трябва да се 

извършва от квалифициран персонал. 

Препоръчително е преди употреба на 

продукта потребителят да се запознае с 

техническото му описание и 

информационния лист за безопасност. Това 

не освобождава купувача от необходимостта 

да тества приложимостта на продукта 

съгласно указанията за всяко конкретно, 

специфично приложение. 


