
ПЕРЕВАГИ

• дуже легка.

• швидко сохне.

•  досить разового 
накладання.

• еластична.

•  не вимагає 
шліфування.

CONSEILS DE POSE

Якщо паста трохи 
підсохла, допускається 
додавання невеликої 
кількості води.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
SEM-LIGHT - надлегка, готова до застосування паста 
для ремонту та оздоблення зовні та всередині при-
міщень. Має вигляд білого снігу. 
Після висихання схожа на пінопласт. Будучи безусад-
кова матеріалом, ця шпаклівка дозволяє працювати з 
високою якістю та з незрівнянною легкістю. 
Ефективна для закладення тріщин, вибоїн, відколів та 
інших дефектів основи. Не тріскається, не сколюється, 
не вимагає шліфування. В разі необхідності викорис-
товується як вирівнююча суміш. 
Висохнувши, SEM-LIGHT стає гнучким та еластичним. 
В системі з FIBRELASTIC може застосовуватися для 
гладкого оздоблення дихаючих тріщин, спряжень, 
стиків та швів.

СКЛАД
Полімерні смоли у вигляді емульсії, надлегкий напо-
внювач та інші модифікуючі добавки.

ОСНОВА
Стіни та стелі всередині та зовні приміщень: ГКЛ, гіп-
сові блоки, цегляна кладка, бетон, пінобетон, дерево, 
цементна та гіпсова штукатурка, будь-які шпаклівки, 
основи, пофарбовані будь-якою фарбою, поверхні, 
оброблені декоративними сумішами та ін.

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ
Фарби, шпалери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Щільність: 0,4.
• рН: 7.
• Дуже швидко сохне.
•  Фарбування можливе через 2 години після накла-

дання!
•  Чудова якість поверхні: чистий білий колір, відсут-

ність усадки, немає необхідності в шліфовці.

РОЗФАСОВКА
Пластикові ємності по 0,5 та 1 л; пластикові відра по 
5 та 10 л.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНЕ
Температура повітря під час нанесення та сушіння 
повинна бути вище + 5° С. Не наносити на вологу та 
промерзлу основу. Не застосовувати під відкритим 
сонцем та під дощем. На фасадах експлуатація разом 
з фарбувальним або декоративним покриттям.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхня повинна бути чистою, несучою, без пилу 
та масляних плям, можливих після розпалубки. При 
зовнішніх роботах в спекотний сезон або в разі сильно 
абсорбуючої основи можливе застосування відповід-
ної ґрунтовки. Щілини та тріщини бажано розчистити 
та поґрунтувати. Рекомендований ґрунт: PRIM-SM.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
При закладанні тріщин матеріал рекомендується на-
носити спеціальним вузьким шпателем для мастик. 
Перед застосуванням ретельно перемішати.

ВИТРАТА
Залежить від конкретних умов. Близько 0,4 кг/м2 при 
товщині 1 мм.

ЧАС ВИСИХАННЯ
Залежить від виду основи, товщини шару, що на-
носиться та умов навколишнього середовища. Шар  
1 мм висихає приблизно за 20 хв.

SEM-LIGHT
ПОЛІМЕРНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ 

ЗАКЛАДЕННЯ ТРІЩИН 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Матеріал майбутнього: 
в два рази легше 
полегшених шпаклівок 
SEMIN. 
Відразу гладка, швидко 
сохне, безусадкова - 
ідеальний засіб для 
закладення тріщин, 
вибоїн, стиків, подряпин, 
щілин та ін. Відкрив, 
наніс - та можна 
фарбувати.


