
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.
СУХА ШПАКЛІВКА ШВИДКОГО ВИСИХАННЯ CE 78 спе-
ціально розроблена для обробки швів між листами 
гіпсокартону на стоншених краях разом з армуючою 
стрічкою.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Суха шпаклівка на основі гіпсу, карбонату кальцію, 
смоли та різних присадок. Отримана шпаклювальна 
маса має білий колір.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ  
ПРОДУКТ.
Усі типи гіпсокартону з ізолюючими матеріалами 
(скловатою, кам’яною ватою, або без них.

ПОКРИТТЯ.
• Підготовчі покриття для ґрунтовки для гіпсокартону.
• Вирівнювальна шпаклівка.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.
• DTU 25.41 і DTU 25.42. NF EN 13963.
• Маркування CE.
• Сертифікат QB N° 311-16-732.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
• Час тужавіння: 4 години.
• Адгезія стрічки: > 1000 г.
• Утворення щілин: відсутні на глибині до 5 мм.
• Щільність: 0,9.
• Реакція на вогонь: Al.
Ці характеристики підтверджено технічним описом.

УПАКОВКА.
Пакети 5 та 25 кг на піддоні, обгорнутому плівкою.

ЗБЕРІГАННЯ.
9 місяців в оригінальній непошкодженій упаковцi у 
віддаленому від вологи місці.

CE 78 RAPIDE
ШПАКЛІВКА ШВИДКОГО ВИСИХАННЯ CE 78

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ МІЖ ЛИСТАМИ ГІПСОКАРТОНУ
ЧАС ТУЖАВІННЯ: 4 ГОДИНИ



ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Температура при нанесенні та під час зберігання 
має бути в діапазоні від 5–30 °C. Не наносити на 
зледенілі поверхні. Не використовувати шпаклю-
вальну масу, що почала твердіти.
Не рекомендовано й не передбачено технічними 
умовами використання цієї шпаклівки разом із сіт-
частою самоклейкою стрічкою: паперова стрічка, 
занурена у шпаклівку, забезпечує краще механічне 
кріплення ніж самоклейка стрічка, яку наклеєно 
безпосередньо на лист та на яку шпаклівку нане-
сено лише зверху.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.
Листи гіпсокартону закріплюються згідно зі стан-
дартами DTU 25.41 та DTU 25.42. Розрізи листів має 
бути скошено й очищено від пилу.

ЗАМІШУВАННЯ.
Від 10 до 11 літрів води на пакет 25 кг 
(1 об’єм води на 2,5 об’єми порошку).

НАНЕСЕННЯ.
Перед обробкою безпосередньо стиків необхідно 
заповнити проміжки між панелями, якщо вони ви-
падково з’явилися, та зашпарувати різні дефекти 
(відколи, пошкодження зовнішньої поверхні та ін.).

Шпаклювальну масу слід наносити вручну, «зма-
щуючи» стоншені ділянки за допомогою шпателя 
10–15 см, після чого слід накласти стрічку (шліфо-
ваним боком на шпаклівку). 
Потім виконайте один прохід фінішною шпаклів-
кою, дайте висохнути й нанесіть остаточний шар, 
щоб замаскувати стрічку. 
Замаскуйте також головки гвинтів. 
Наклейте стрічку за допомогою штукатурного ма-
яка на стелі, стежачи за тим, щоб на бетоні були 
відсутні будь-які сліди мастила для розпалубки.
У випадку вертикальних опуклих кутів викорис-
товуйте армовану стрічку (армованим боком до 
комплексу) або металічний кутовий профіль. На-
несення на мікропрофіль.

ВИКОРИСТОВУВАНА СТРІЧКА.
Армовані стрічки SEMIN.

СПОЖИВАННЯ.
Приблизно 350 г/м2 на лист.

ЧАС ВИСИХАННЯ.
Повторне нанесення можна виконувати через чо-
тири години після нанесення першого шару.

ПЕРЕВАГИ

•  Ідеально для 
використання в 
холодну й вологу 
погоду.

•  Дуже гарна 
обробка швів.

CONSEILS DE POSE

Щоб уникнути утворен-
ня «ворсу», не шліфуйте 
листи гіпсокартону 
перед нанесенням під-
готовчого покриття для 
ґрунтовки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ШПАКЛЮВАЛЬНА 
ҐРУНТОВКА ШВИДКОГО 
ВИСИХАННЯ ДЛЯ ШВІВ
Продукти, призначені 
для обробки стиків 
листів гіпсокартону.
Завдяки 
запропонованому 
різноманіттю часу 
тужавіння можна знайти 
продукт, що ідеально 
підходить для робочої 
поверхні.

СЕРТИФІКАТ QB № 311-16-732.


