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УПОТРЕБА 
 

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА 

МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН е готова за 

нанасяне, пастообразна тънкослойна мазилка, 

на база силиконови смоли. Предназначена е 

за получаване на защитни и декоративни 

покрития с влачена или драскана структура 

върху стари и нови минерални основи 

(цимент, циментови мазилки и шпакловки, 

сглобяеми елементи от бетон, 

топлоизолационни плочи, гипсова 

шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др.). 

Много подходяща е за полагане върху 

топлоизолационни системи. 
 

СВОЙСТВА 
 

- висока еластичност 

- устойчивост на атмосферни влияния и 

стареене 

- устойчивост на замърсяване и UV 

лъчи 

- устойчивост на мухъл, гъбички и 

бактерии 

- добра адхезия към минерални основи 

- устойчивост на напукване 

- много добра паропропускливост 

- много добра водоотблъскваща 

способност 

- дъготрайност на цветовете 
 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
 

Основата трябва да бъде здрава, суха, добре 

почистена. От нея предварително трябва да се 

отстранят всички нездрави участъци и слоеве 

със слаба механична устойчивост. Преди 

нанасяне на мазилката основата се грундира с 

импрегниращ грунд PLATINO THERMO 

ФАСАДЕН ГРУНД. 
 

ПРИГОТВЯНЕ 
 

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА 

МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН е готова за 

употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ 

УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти! 
 

НАЧИН НА РАБОТА 
 

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА 

МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН се нанася върху 

цялата основа със стоманена маламашка при 

температури от +8°С до +30°С и влажност на 

въздуха под 85%. Преди да изсъхне се 

оформя желаната структура с пластмасова 

пердашка и движения в различни посоки – 

кръгово, хоризонтално, вертикално, 

диагонално.  

В зависимост от начина на движение на 

пердашката се получава различна структура. 

Препоръчва се изполването на една и съща 

партида мазилка за цялата обработвана 

повърхнина. 

По време на полагане мазилката е 

чувствителна към атмосферни влияния. 24 
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часа след нанасяне на мазилката 

температурата трябва да бъде над +8°С, а 

влажността – под 85%. 

След употреба, съдовете трябва да се измият 

добре с вода. 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Работна температура: от +5°С до +30°С 

Влажност: по-ниска от 85%. 

Да не се разрежда с вода. Да не се смесва с 

други продукти. 

Структурира се само влажна мазилка. 

Прясната мазилка да се пази от измръзване в 

продължение на 24 часа! 

Нанесената на фасадата мазилка да се пази от 

директно слънчево греене, дъжд  или силен 

вятър в продължение на 24 часа. 

 

РАЗХОДНА НОРМА 

 
драскана структура   1,5 mm:  2,5 – 3,0 кг/м² 

драскана структура  2,0 mm:  2,8 – 3,2 кг/м² 

влачена структура 2,0 mm:  2,5 – 3,0 кг/м² 

* Разходната норма не е обвързваща, влияе се 

изключително от вида на основата и начина 

на полагане и структуриране на мазилката. 

Опаковка: пластмасова кофа 25 кг. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

- Паропропускливост:  

150 g/(m
2
.d) ≥ V > 15 g/(m

2
.d) - клас V2 

- Водопропускливост:    

≤ 0,1 kg/(m
2
.h

0,5
) - клас W3 

- Адхезия с основата: ≥ 0,3 MPa 

- Максимално съдържание на ЛОС за този 

продукт (кат. А/в) – 40 g/л. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

Клас: V2W3 

Стандарт: EN 15824  

Протокол от изпитване: № 34/22.11.2017 

Издаден от: Изпитвателна лаборатория за 

строителни материали към производителя 

 

СЪСТАВ 
 

Акрилатна водна дисперсия, силиконови 

смоли, хидрофобни адитиви, органични 

свързващи вещества,  минерални пълнители и 

пигменти. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
 

На  сухо и закрито място, при температура от 

+5°С до +30°С. Да се пази от замръзване! 
 

СРОК НА ГОДНОСТ 
 

12 месеца от датата на производство в 

неразпечатана оригинална опаковка. 
 

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ 
 

Не е приложимо. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

 

По наши сведения, този продукт не 

представлява особен риск при условие, че се 

спазват общите правила за промишлена 

хигиена и техника за безопасност. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-

oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн(2634-33-5). 

Може да предизвика алергична реакция.  

EUH210 - Информационен лист за 

безопасност ще бъде представен при 

поискване. 

 

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 описание и информационния 

лист за безопасност на продукта. Това не 

освобождава купувача от необходимостта да 

тества приложимостта на продукта съгласно 

указанията за всяко конкретно, специфично 

приложение. 


