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Техническа карта на продукта

  Готова за боядисване повърхност
  Добро прилепване към основата
  Регулира влагата в помещението-  

      стената диша
  Осигурява пожарна защита на 

      покритата стена

Гипсова машинна мазилка за 
вътрешна употреба
Гипсова машинна мазилка за 
вътрешна употреба
Гипсова машинна мазилка за 
вътрешна употреба

Необходимо количество вода
 зависи от желаната 

консистенция: 18 - 21 литра/
торба

Специфичен разход 8,5 кг/кв.м./см дебелина
Начин на нанасяне машинно
Срок на годност 9 месеца 

Опаковане торба 30кг - 35 торби/палет

Зърнометрия 0-1.2 мм

Време за полагане 100-130 минути (зависи от 
основата и температурата)

Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

Adera Strato P е еднослойна мазилка на гипсова основа, за 
машинно полагане, за вътрешно приложение. В комбинация с 
вода се създава хомогенна паста с удължено време за работа, 
лесна за полагане и обработване, с изключителна пластичност и 
голяма производителност. Продуктът е идеален за интериорни 
стени готови за боядисване; полагането спестява допълнителен 
материал (минимум 1 слой мазилка) и квалифициран труд.

Adera Strato P се използва като интериорна мазилка положена 
върху тухлена основа, газобетон, бетон.

Характеристики:

Приложение:

Описание:
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Приготвяне

Полагане

Завършване

SR EN 13279-1:2009
Мазилка на гипсова основа 

за строителството за 
вътрешна употреба

B1/50/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

▶ Температурата на околната среда трябва да е минимум 5°C, включително и на 
основата. Да не се полага върху прегрети или замръзнали повърхности.

▶ Препоръчва сe използване само във вътрешни помещения, с влажност по-
      малка от 60%.
При високоабсорбиращи повърхности се използва Adera Primer Universal, за 
намаляване на водната абсорбция.
За бетонни повърхности използвайте Adera Beto Primer за подобряване на 
прилепването на мазилката към основата.
Изчакайте до пълното изсъхване на грунда  от 120 минути. За получаване на равна
повърхност, използвайте метални профили (устойчив на корозия Т-профил) 
залепени през 1.5 - 2 м. с Adera Strato P. За външните ъгли използвайте устойчиви 
на корозия ъглови профили фиксирани с Adera Strato P.

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

  замества използването на  
      стъклофибърна мрежа 

  издържа при деформации
  предотвратява появата на пукнатини 

      във времето

БЕЗ МРЕЖА

Необходимо количество вода 6-7литра/10 кг материал
Разходна норма 8 кг/кв.м./см дебелина
Начин на нанасяне ръчно
Срок на годност 9 месеца 

Опаковане торба 25 кг; 
48 торби/стречован палет 

Зърнометрия 0-1,5 mm
Време за полагане > 60 минути
Температура на средата при 
полагане мин. 5° C - макс. 35° C

Adera Fybro е еднослойна мазилка на гипсова основа, за ръчно 
полагане и вътрешно приложение. В комбинация с вода се 
създава хомогенна паста с удължено време за работа, лесна за 
полагане и обработване, с изключителна пластичност и голяма 
производителност. Продуктът е идеален за интериорни стени 
готови за боядисване; полагането спестява допълнителен 
материал (минимум 1 слой мазилка) и квалифициран труд.

Характеристики:

Приложение:

Описание:

Mазилка с фибриMазилка с фибриMазилка с фибри

▶ за вътрешни мазилки, 
устойчиви на деформации;

▶ за фугите между различни 
видове основи (бетон-тухла, 
бетон-газобетон, тухла-
газобетон;

▶ при ремонти;
▶ за декоративни мазилки тип 

Ретро /"Vintage”/
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Приготвяне

SR EN 13279-1:2009
Мазилка на гипсова основа 

за строителството за 
вътрешна употреба

B2/50/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Полагане

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Подготовка
▶ Излива се вода в съд, след което се сипва материала и се разбърква до 

получаване на хомогенна смес. Не се препоръчва добавяне на материал в 
сместа, за да се избегне намаляване на времето за работа.

Начин на полагане
▶ Нанасянето върху основата се прави ръчно, с използване на мистрия или 

шпакла;
▶ След нанасяне, мазилката се подравнява с мастар или маламашка; 
▶ Нанасянето може да се направи на един или на последователни слоеве; 
▶ За завършване, върху влажната повърхност на мазилката може да се нанесе 

слой изравнителна шпакловка Adera Plano или финишна шпакловка Adera 
Finna (около 2-3мм)

▶ За да получите ултра гладка повърхност, след изсъхване на първия слой 
шпакловка може да използвате финишна шпакловка Adera Liss.
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Техническа карта на продукта

  Получаването на висококачествени 
завършени повърхност, готови за 
боядисване 

  Изключително добра за работа - 
лесна за полагане, хомогенна смес

  Нисък разход на материал 
   Лесно шлайфане

Необходимо количество вода 60%
Специфичен разход 0,4-0,8 кг/m2/мм
Начин на нанасяне ръчно  
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане торба 5 кг - 208 торби / палет
торба 20 кг - 54 торби / палет

Дебелина на полагане 0-1 мм
Време за полагане 95-120 минути 
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

финишна шпакловкафинишна шпакловкафинишна шпакловка

Adera Liss е шпакловка на базата на гипс, с бял цвят, смесен 
предварително със специални добавки, образуващ хомогенна 
смес с удължено време за работа и висока степен на обработка. 
След изсъхване се получава крайна повърхност която е гладка, 
равномерна, стъкловидна, представлявайки последния слой на 
обработката.

За постигане на идеално гладка повърхност върху гипсови 
мазилки и гипсови шпакловки.

Характеристики:

Приложение:

Описание:
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SR EN 13279-1:2009
Гипсова шпакловка за 

вътрешна употреба
C7/20/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

ПРИГОТВЯНЕ 

НАНАСЯНЕ 

CМЕСВАНЕ

Приготвяне 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 
▶ Продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 
▶ Вградените метални елементи трябва да се обработят срещу корозия

Нанасяне 
▶ Полага се върху повърхности, които са стабилни, сухи и добре почистени 
▶ При нанасяне се използва шпакла от неръждаема стомана 
▶ Полага се на един слой или на последователни слоеве, до получаването на 

равна повърхност
▶ Дебелина на полагане 0-1 мм
▶ В случай че повърхността се шлайфа, да се използва шкурка с гранулация 180-

220
▶ За лъскави повърхности се използва грунд ADERA BETOPRIMER, а за много 

попиващи повърхности се използва грунд ADERA PRIMER UNIVERSAL
▶ Използва се при температури по-високи от 5°

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
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Техническа карта на продукта

  Висока издръжливост 
  Премахва риска от появата на 

     пукнатин
  Изключително добро прилепване 

Необходимо количество вода 5.5 литра/10  кг. прах
Специфичен разход 1.5-2.5  кг./m²
Начин на нанасяне ръчно  
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане  торба 10 кг. 

Дебелина при полагане 1-8 мм
Време за полагане 45 минути 
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

Adera Optim е гипс с добавки, характеризиращ се с висока 
залепваща способност и пластичност.  В смес с вода, образува 
хомогенна паста с удължено време за работа и възможност за 
корекция на неравностите. 

▶ За шпакловки, первази. 
▶ Фиксиране на електроинсталации, предпазни ъглови профили
▶ Дебело измазване и поправки 
▶ Подравняване / шпакловане на малки повърхности 
▶ Залепване на изолационни пана 
▶ Залепване на орнаменти от гипс към стени и тавани 
▶ Залепване на ъгли на прозорци и врати 

Характеристики:

Приложение:

Описание:

универсална шпакловкауниверсална шпакловкауниверсална шпакловка
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SR EN 14496:2006
Лепила на базата на гипс

Реакция на огън: А1
Сила на залепване: 0.07 MPa

Емисии на опасни вещества: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

ПРИГОТВЯНЕ 

НАНАСЯНЕ 

CМЕСВАНЕ

Приготвяне 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 
▶ Продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 
▶ Вградените метални елементи трябва да се обработят срещу корозия

Нанасяне 
▶ Полага се върху повърхности с носеща способност, които са стабилни, сухи и 

добре почистени, без отлепени и обелени зони 
▶ При полагането се използва шпакла от неръждаема стомана 
▶ За лъскави повърхности (тип бетон) се използва грунд ADERA BETOPRIMER, а 

за много попиващи повърхности се използва грунд ADERA PRIMER UNIVERSAL 
▶ Използва се при температури по-високи от 5°С

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

  Получаване на равни, готови за 
довършване повърхности  

  Изключително лесна за обработване 
и полагане 

  Лесно шлайфане 

Необходимо количество вода 35% (7 литра / 20 кг. 
материал)

Специфичен разход 0.8-1  кг./m²/мм
Начин на нанасяне ръчно  
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане торба 5 кг - 208 торби / палет
торба 20 кг - 54 торби / палет

Дебелина при полагане 1-8 мм
Време за полагане 50 - 70 минути 
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

Adera Plano е шпакловка за изглаждане на базата на гипс, смесен 
предварително със специални добавки, представляващ една 
трайна основа за измазване и изглаждане на стените. В смес с 
вода, образува хомогенна смес с удължено време за работа и 
висока способност за обработка.

За покриването, измазването, подравняването и изглаждането 
на мазилки на базата на цимент, вароцимент, гипс, на 
повърхностите от бетон и / или други съвместими повърхности. 

Характеристики:

Приложение:

Описание:

изравнителна шпакловкаизравнителна шпакловкаизравнителна шпакловка
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SR EN 13279-1:2009
Мазилки на гипсова основа 

за строителството за 
вътрешна употреба

B2/20/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

ПРИГОТВЯНЕ 

НАНАСЯНЕ 

CМЕСВАНЕ

Приготвяне 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 
▶ Продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 
▶ Вградените метални елементи трябва да се обработят срещу корозия

Нанасяне 
▶ Полага се върху повърхности с носеща способност, които са стабилни, сухи, 

добре почистени и без петна от масло, без отлепени и обелени зони 
▶ При полагането се използва шпакла от неръждаема стомана 
▶ Полага се на един слой или на последователни слоеве, до получаването на 

равна повърхност 
▶ Дебелина при полагане 1 - 8 мм. 
▶ За лъскави повърхности (тип бетон) се използва грунд ADERA BETOPRIMER, а 

за много попиващи повърхности се използва грунд ADERA PRIMER UNIVERSAL 
▶ Използва се при температури по-високи от 5°С

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

 перфектно свързване  
 удължено време за работа
 отлично залепване към основата

Необходимо количество вода 4-4,5 литра/5 кг продукт
Среден разход 250-300 гр. / м²
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане торба 5 кг   208 торба/палет
торба 25 кг   45 торба/палет

Време за полагане 80 минути
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

NIDA Profesional e готов минерален прах на базата на гипс, с бял 
цвят, предварително смесен с минерални примеси и специални 
добавки, които осигуряват повишено залепване и пластичност. 
В комбинация с вода се създава хомогенна смес, с оптимално 
удължено време за работа, идеална за обработване.

NIDA Profesional се използва за запълване и завършване на 
фуги между плоскости от гипсокартон. Този материал се полага 
използвайки хартиена лента с микроперфорации за помещенията 
с ниска влажност, или стъклофибърна лента за зони с изисквания 
за устойчивост на огън или висока влажност. 
Вследствие на удълженото време за полагане, това е перфектното 
решение за използване при големи строителни обекти. 

Характеристики:

Приложение:

Описание:

гипс за фугиранегипс за фугиранегипс за фугиране
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3B- SR EN 13963:2005/
AC:2006

Гипсова фуга за плоскости 
от гипсокартон за ръчно 

полагане

Реакция на огън: А1
Якост на огъване: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Трасиране на 
фугата

Полагане на 
сместа

Полагане на 
лентата в 

контакт със 
сместа

Премахване 
на излишния 
материал и 
балончетата 

въздух

Полагане на 
втория слой 

материал

Полагане на 
довършителния 

слой

Основата трябва да бъде суха, без прах и без мазни петна. Плоскостите трябва 
да бъдат закрепени здраво върху монтажните профили.

Приготвяне 
NIDA Profesional се разтваря постепенно в чистата вода, необходима за сместа. 
Материалът се оставя за около 3 минути за да може да поеме водата, след 
което се разбърква ръчно, получавайки необходимата консистенция за да бъде 
използван.

Фугиране на гипсокартонените плоскости
▶ Полагането се прави ръчно, с мистрия, като първо се полага първия слой 

материал във фугата, като внимаваме да притискаме материала.
▶ Използвайки шпакла, притиснете сместа по фугата между плоскостите, за да 

може тя да проникне във фугата и да се избегнат въздушни джобове. 
▶ По този начин се избягва напрежението на материала във фугата след 

втвърдяване и изсъхване. 
▶ Полага се лентата посредством притискане с шпакла, отстраняват се празните 

пространства и излишната смес от фугите. 
▶ След изсъхване се полага втория слой материал, покривайки лентата и 

неравностите. 
▶ Отстранява се излишния материал, след което се полага завършващия слой. 
▶ За получаванета на качествен  довършителен слой се използва Nida Readymix 

Profesional.

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

 перфектно свързване 
 лесен за приготвяне и полагане 
  оптимално време за работа 

NIDA Profesional Fresh е готов минерален прах на базата на 
гипс, с бял цвят, предварително смесен с минерални примеси 
и специални добавки, които осигуряват повишено залепване и 
пластичност. В комбинация с вода се създава хомогенна смес с 
оптимално време за работа, отлични работни характеристики и 
аромат на лимон.

NIDA Profesional Fresh се използва за запълване и завършване на 
фуги между плоскости от гипсокартон. Този материал се полага 
използвайки хартиена лента с микроперфорации за помещенията 
с ниска влажност, или стъклофибърна лента за зони с изисквания 
за устойчивост на огън или висока влажност. 
Поради съкратеното време за полагане, това е перфектното 
решение за използване при малки строителни обекти.

Характеристики:

Приложение:

Описание:

Необходимо количество вода 4-4,5 литра/5 кг продукт
Специфичен разход 250-300 гр. / м²
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане торба 5 кг  - 208 торба/палет
торба 25 кг  - 45 торба/палет

Време за полагане 50 минути
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

гипс за фугиранегипс за фугиранегипс за фугиране



B102/02/01.07.2014

3B- SR EN 13963:2005/
AC:2006

Гипсова фуга за плоскости 
от гипсокартон за ръчно 

полагане

Реакция на огън: А1
Якост на огъване: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Трасиране на 
фугата

Полагане на 
сместа

Полагане на 
лентата в 

контакт със 
сместа

Премахване 
на излишния 
материал и 
балончетата 

въздух

Полагане на 
втория слой 

материал

Полагане на 
довършителния 

слой

09

Основата трябва да бъде суха, без прах и без мазни петна. Плоскостите трябва да 
бъдат закрепени здраво върху монтажните профили.

Приготвяне 
NIDA Profesional Fresh се разтваря постепенно в чиста вода, необходима за 
сместа. Материалът се оставя за около 3 минути за да може да поеме водата, 
след което се разбърква ръчно, получавайки необходимата консистенция за да 
бъде използван.

Фугиране на гипсокартонените плоскости
▶ Полагането се прави ръчно, с мистрия, като първо се полага първия слой 

материал във фугата, като внимаваме да притискаме материала.
▶ Използвайки шпакла, притиснете сместа между плоскостите, за да може тя 

да проникне във фугата и да се избегнат въздушните джобове. 
▶ По този начин се избягва напрежението на материала във фугата след 

втвърдяване и изсъхване. 
▶ Полага се лентата посредством притискане с шпакла, отстраняват се празните 

пространства и излишната смес от фугите. 
▶ След изсъхване, се полага втория слой материал, покривайки лентата и 

неравностите. 
▶ Отстранява се излишния материал, след което се полага завършващия слой.
▶ За получаванета на качествен довършителен слой се използва NIDAreadymix 

Profesional.

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

 много добро залепване към 
      основата 

 висока механична устойчивост 
 удължено време за работа

Необходимо количество вода 5,4 литра/10 кг продукт
Среден разход 3,5кг/m2

Време за втвърдяване минимум 70 минути 
Срок на годност 12 месеца 

Опаковане торба 25 кг - 45 торби/палет

Дебелина на полагане 1-8 мм
Якост на залепване минимум 0,25 N/mm²
Температура на средата при 
полагане

минимум 5° C - максимум 
35° C

NIDA Boardfix е прахообразно лепило на базата на 
гипс, предварително дозирано с минерални примеси и 
висококачествени добавки осигуряващи повишено залепване 
и пластичност. В комбинация с вода се създава хомогенна 
смес с розов цвят, с удължено време за работа и възможност 
за удължена корекция на неравностите, представлявайки най-
сигурното решение за полагането на гипсокартонени плоскости 
и директното им залепване за основата.

NIDA Boardfix се използва: 
▶  с цел залепване на гипсокартонени плоскости върху 

газобетон, керамични тухли, бетон, мазилки (циментови, 
вароциментови, гипсови). 

▶  за залепването на изолационни плоскости, поправката на 
пукнатини или запълване на фуги по-широки от 3 мм 

▶  основата трябва да бъде суха, без прах и да няма мазни петна, 
без изронени участъци.

▶  основата се грундира на местата на залепване.

Характеристики:

Приложение:

Описание:

лепило на базата на гипс лепило на базата на гипс лепило на базата на гипс 
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SR EN 12860: 2003/AC:2003
Гипс за лепене на плоскости 

от гипсокартон

Реакция на огън: А1
Якост на залепване: 0.24 N/mm2

Емисия на опасни вещества: NPD

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Приготвяне 

Смесване

Полагане

Приготвяне 
▶ NIDA Boardfix се изсипва постепенно в чиста вода, необходима за сместа, след 

което се размесва ръчно или механично до нейното пълното хомогенизиране. 

Полагане
Преди полагане на лепилото, трябва да се провери равнината на основата, като се 
допуска разстоянието от основата до гипсокартонената плоскост да е минимум 5 
мм и максимум 25 мм, за да се получи необходимото залепване. 
Първата стъпка се състои в определянето на контура на бъдещата повърхност с 
помощта на нивел, 
рулетка и оксиден конец. Върху плоскостта се нанасят топки с лепило 
разположени в 10 точки на м² с приблизителен диаметър от 10 см, на разстояние от 
30 см. по ширината на плоскостта и на 40 см. по нейната дължина.
След приключване на полагането на материала, плоскостта се фиксира с помощта 
на два дистанционера от 1 см. 
върху които се закрепва плоскостта при монтирането. При залепването на 
гипсокартона към основата трябва да внимавате за да получите непрекъсната 
повърхност. Повърхността се проверява с помощта на нивел с притискане и леко 
почукване на плоскостта по вертикала, хоризонтала и диагонала. 

Указание за ползване:



www.siniat.ro, office@siniat.com

Техническа карта на продукта

Среден разход 0,5 кг/m2/mm
Време за изсъхване (в зависимост 
от влажността на средата) ≈ 6-8 часа 

Начин на нанасяне ръчно или машинно 
Срок на годност 18 месеца 

Опаковане 5 кг/кофа 
20 кг/кофа

Дебелина при полагане 1-8 мм
Време за полагане 50 - 70 минути 
Температура на средата при 
полагане

минимум +50C - максимум 
+250C

NIDA Readymix Profesional е готова за употреба смес, с 
бял цвят, предварително смесена с минерални примеси и 
висококачествени добавки осигуряващи повишено залепване 
и пластичност. В момента на полагането, сместа е с идеална 
консистенция, която осигурява на материала отлична обработка 
и създава равна и завършена повърхност.

▶ За крайно покриване на фугите при връзките между 
плоскости гипсокартон и шпакловане на цялата повърхност на 
гипсокартона. 

▶ За шпакловане на повърхности, които са предварително 
измазани и подравнени, като последен довършителен слой, 
само във вътрешността на сградите. 

▶ Основата трябва да бъде суха, без прах и да няма мазни петна, 
без изронени участъци.

Характеристики:

Приложение:

Описание:

готова за употреба смесготова за употреба смесготова за употреба смес

   лесна за нанасяне и полиране
   много добро прилепване

   за идеално гладка, готова за  
боядисване  повърхност 
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Полагане

Смесване

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09
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▶ Направете връзките между гипсокартона  като използвате NIDA Profesional или 
NIDA Profesional Fresh с армираща лента

▶ Армиращата лента се полага от горната част

▶ Накрая се полага NIDA Readymix Profesional за постигане на идеално гладка 
повърхност 

▶ Притиснете плътно с шпатулата за да отстраните излишната паста и разнесете 
материала по фугите и картона за да получите гладка повърхност

▶ Преди да полирате проверете дали  цялата повърхност е изсъхнала 

▶ Подгответе повърхността за боядисване съгласно инструкциите на 
производителя на боята

▶ Покрийте с пастата главите на винтовете по гипсокартона. След пълното 
изсъхване на първият слой, положете втори слой с ширина от 25 cm

▶ След изсъхване на вторият слой, положете последен слой с ширина около 30 cm

▶ За постигане на висока степен на завършване, покрийте цялата повърхност 
на плоскостите с един слой NIDA Readymix Profesional, по този начин 
предотвратяваме неравностите и регулираме степента на абсорбция на боята

▶ След пълното изсъхване, шлайфайте внимателно за постигане на перфектно 
гладка повърхност.

Указание за ползване:
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Техническа карта на продукта

La Dura

Ширина (мм) 1200 
Дължина (мм) 3000
продажна единица m2

доставна единица палет

Тегло (кг/м2) 10,80

LaDura 12,5mm е плоскост с гипсова сърцевина с висока плътност, 
с адитиви против влага, подсилена с устойчиви дървесни и 
стъклофибърни фибри, чиято повърхност и надлъжни кантове са 
покрити със специален многопластов картон.
Проектирана специално за интензивно и екстремно използване, 
високо плътната плоскост LaDura покрива и най-взискателните 
изисквания:
▶ висока пожароустойчивост
▶ добра звукоизолация
▶ устойчивост на влага

▶ устойчивост на  срязване
▶ устойчивост на опън
▶ устойчивост на удар

▶ натоварени пространства с интензивен трафик (например: 
коридори на болници, училища, спортни зали и др.)

▶ публични пространства, които са изложени на вандалски 
прояви

▶ училища, болници, спортни зали
▶ кина, музеи и художествени галерии
▶ складове на едро и на дребно
▶ затвори, центрове за задържане, и т.н.

Характеристики:

Приложение:

Описание:

* Налични продукти при специална заявка



No. B118/27.07.2015

15

SR EN 13279-1:2009
Плоскости от гипсокартон за 

строителството
B1/50/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Дълготрайност

Водоустойчив

Лесен за рязане,
монтиране и 
обработване

Отлични 
технически

характеристики

Гипсокартон адаптиран за всеки тип проект 

Плоскостите LaDura представляват перфектна 
комбинация от дървесни частици с висока плътност, 
стъклофибърни влакна и гипс. В допълнение 
на това специални добавки позволяват 
използването им в пространства изложени на 
високи натоварвания.

Закрепването на тежки предмети към 
стени от гипсокартон вече не е проблем!

ПРЕДИМСТВА:
▶ Увеличена устойчивост на въздействие, за използване в зони с интензивен 

трафик
▶ Изключителна устойчивост на окачен товар
▶ Лесен за рязане и обработване, само с обикновен нож, което намалява 

времето за монтаж
▶ LaDura може да бъде монтирана върху метална конструкция с минимална 

дебелина от 0,6 мм, както и върху дървена конструкция, което намалява 
разхода за материали

▶ Технологията композит с дървени частици увеличава механичната 
устойчивост и улеснява използването на  продукта на строителния обект
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Техническа карта на продукта

Aquaboard

AquaBoard е специален вид гипсокартон съставен от гипсова 
сърцевина подсилена със стъклени фибри и водоустойчиви 
силиконови добавки и е покрит с жълт стъклен воал за 
предотвратяване появата на мухъл и абсорбцията на влага.

Приложение:

Описание:

Ширина (мм) 1200 
Дължина (мм) 3000
Продажна единица m2

Доставна единица палет

Тегло (кг/м2) 10,80

Характеристики:

* Налични продукти при специална заявка

▶ за пространства изложени на висока и екстремна влажност, 
представлявайки алтернатива на циментовите плоскости

▶ вътрешни приложения: бани в обществени сгради, ресторанти, 
басейни, сауни, гаражи, подземни помещения и такива за които 
има условия за поява на плесени

▶ външни приложения:като плоскост за вътрешна облицовка, 
при външни фасади; като фасадна плоскост използвана заедно 
с топлоизолационна  система; изграждане на преградни тавани 
и стени между външните балкони;  облицоване на вътрешните 
страни на: покривите, балконите, външните стълби, стрехи; 
при проекти където е необходимо монтиране на система от 
гипсокартон преди изграждането на покрива или затваряне на 
сградата; за външни приложения е задължително използването 
на крайно защитно покртитие (термоизолационна система, 
вентилирана фасада, фасадна облицовка и др.)
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Система за управление на качеството сертифицирана съгласно 
SR EN ISO 9001: 2008.

Устойчивост на мухъл ASTM D32 73 - тест метод Conidia
Устойчивост на хлорни пари TDC-0052-DIV CL00610.

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09
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Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Дълготрайност

Устойчив на хлор

Водоустойчив

Устойчив на 
мухъл

Лесен за рязане,
закрепване и 

монтиране

Отлични 
технически

характеристики

AquaBoard има външно покритие на основата на стъклен воал ограничаващ 
водната абсорбция. В състава на сърцевината има силиконови добавки, които 
намаляват водната абсорбция и предпазват от появата на плесени.

ПРЕДИМСТВА:
▶ Изключителна устойчивост в условия на екстремна влага
▶ Лесна за транспортиране и монтаж - само 10,8кг/м2

▶ Третирана срещу появата на плесени
▶ Високи акустични характеристики
▶ Технологията за монтаж на плоскостите е съвместима с тази на стандартните 

гипсокартони; това съкращава времето за монтаж и намалява стойността на 
извършената работа

▶ Лесна за рязане - с обикновен нож
▶ Дълготрайност
▶ Устойчивост  при атмосферни влияния 
▶ 6 месеца гаранция в условия на пряко излагане на атмосферни влияния

AquaBoard е специален гипсокартон 
за външна употреба и за помещения 
където има изисквания за повишена 
устойчивост на влага и плесени.

СЪЗДАДЕН ОТ ЕКСПЕРТИ
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Техническа карта на продукта

  лесна за приготвяне и нанасяне
  оптимално време за работа
  изключителна адхезия към основата

Необходимо количество вода 6-7 литри/10 кг материал
Специфичен разход 1 kg/м2/мм
Начин на нанасяне ръчно
Срок на годност 12 месеца

Опаковане чувал 20 кг   54 чували/пале

Дебелина на полагане 1 - 3 мм
Време за полагане минимум 45 минути
Температура на средата при 
полагане минимум 5° C - максимум 35° C

Adera Finna е шпакловка на гипсова основа, с бял цвят, 
предврително дозирана със специални добавки за да създаде 
трайна основа за довършване на стените. В комбинация с 
вода, се създава хомогенна паста с удължено време за работа 
и отлична обработваемост. След изсъхване се получава крайна 
гладка повърхност, еднородна, гланцирана, представлявайки 
последен завършващ слой.

▶ За изравняване и шпакловане на гипсокартон, гипсови 
повърхности, циментови и варо-циментови мазилки

▶ Основата трябва да бъде суха, обезпрашена и без мазни петна 
и изронени участъци

▶ За силно абсорбиращи повърхности се препоръчва използване 
на грунд, преди нанасяне на шпакловката

Характеристики:

Приложение:

Описание:

гипсова шпакловкa



No. B105/2016.02.02 BG

08

Приготвяне

SR EN 13279-1:2009
гипсова шпакловка за 

измазване и шпакловане
C6/20/2

Реакция на огън: А1
Топлопроводимост: PND

Пряко изолиране на въздушен 
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул.”Друмул Леордени”, дистрикт 4,

Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08/ 09

Факс: (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro

Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж

Подготвяне
▶ Adera Finna се посипва постепенно в чиста вода.
▶ Maтериалът се оставя в съда около 3 минути за постигане на необходимото 

време за хидратиране, след което се смесва c бъркалка или ръчно, до 
получаване на хомогенна паста.

Нанасяне
▶ В зависимост от гладкостта на основата, преди измазването на цялата 

повърхност, трябва да се покрият видимите неравности.
▶ Maтериалът се полага в последователни слоеве с помощта на маламашка, до 

получаване на гладка и равна повърхност.
▶ Повърхността може да бъде обработена идеално, без дa се шлайфа, като се 

овлажни с четка, след което се обработи с маламашка.
▶ Качеството на работата зависи от степента на обработаване. За продължаване 

на останалите работи, трябва да се изчака повърхността да изсъхне.
▶ Времето за изсъхване зависи от влажността, температурата и от условията за 

вентилация на помещението.

Работи се с адекватна защитна екипировка, очила и дихателна маска. При 
продължително използване носете ръкавици. Чувала се вдига, като свиете 
колене и държите кръста изправен. Избягвайте разпрашаване в околната среда. 
Не изхвърляйте продука в канализационната мрежа. Може да се изхвърля с 
домашните биоразградими отпадъци.

Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити помещения, сухи  и 
предпазени от атмосферното влияние. В случай на частично използване, 
затворете чувала внимателно, за да може да бъде използван отново.

Указание за ползване:

Предпазни мерки:

Условия за съхранение:

Смесване

НАНАСЯНЕ 
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