
ПЕРЕВАГИ

• еластичність.

• висока міцність.

•  здатність нести 
навантаження.

•  стандартна 
техніка нанесення.

CONSEILS DE POSE

Для доведення 
поверхні, обробленої 
FIBRELASTIC, до 
гладкого стану 
використовуйте інші 
еластичні шпаклівки 
SEMIN, здатні легко 
сприймати шліфування. 

Слабкі, пухкі основи 
обов’язково грунтуйте.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
FIBRELASTIC - готова до застосування пасто-образна 
шпаклівка на базі полімерних смол і фіброволокон.
Спеціально створена для проведення всіх видів ро-
біт по ремонту основ, що деформуються, закладенні 
дихаючих тріщин і декорування різних сполучень. 
Висохши, набуває еластичність. 
Передбачає просту техніку шпаклювання без засто-
сування армуючих матеріалів. 
Саме покриття виявляється міцним та жорстким, до-
бре зберігає форму, обробляється і оздоблюється. 
Постійна еластичність шпаклівки дозволяє основі та 
стикам деформуватися без прояву тріщин. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

СКЛАД
Полімерні смоли в стані емульсії, карбонат кальцію, 
фіброволокно та інші модифікуючі добавки. Паста має 
колір топленого молока.

ОСНОВА
Стіни, підлоги, стелі. Гіпс, гіпсові блоки та плити (ГКП, 
ГВЛ), цегляна кладка, цементна та гіпсова штукатурка, 
бетон, пінобетон, цегла, камінь, стара фарба, дерево 
та його похідні, проґрунтований  метал *.
НА шпаклівку можна наносити:
всі види фарб, готові до застосування шпаклівки, сухі 
шпаклівки SEMIN з підвищеною адгезією та тріщинос-
тійкість.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• В’язкість (BV 1000/30 rpm): 300000 МПа. 
• Щільність: 1,3. 
• рН: 6. 
• Еластичність: постійна.

РОЗФАСОВКА
Пластикові відра по 1,5 та 5 кг.

ЗБЕРІГАННЯ
В непошкодженій заводській упаковці в захищеному 
від морозу та високих температур приміщенні 9 та 
більше місяців.

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 дощем. 
Не покривати розчинами на основі цементу (за ви-
нятком еластичних FINEX та ALEX SYSTEM). 
На фасадах експлуатація разом з фарбувальним або 
декоративним покриттям.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхня повинна бути чистою, міцною, сухою, віль-
ною від пилу та масляних плям, можливих після роз-
палубки. Рекомендований ґрунт - PRIM-SM.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносять металевим шпателем або гладилкою.

ВИТРАТА
Близько 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини.

ЧАС ВИСИХАННЯ
Залежить від виду основи, товщини шару, що нано-
ситься та умов навколишнього середовища. 
Шар 1 мм висихає приблизно за 24 год.
* Попередньо проконсультуйтеся з нашим технічним фахівцем.

FIBRELASTIC
СПЕЦІАЛЬНА ЕЛАСТИЧНА ШПАКЛІВКА

РЕКОМЕНДАЦІЇ

У сукупності з 
іншими еластичними 
матеріалами дозволяє 
виконувати гладке і 
абсолютно непомітне 
з’єднання різнорідних 
основ: бетон-метал, 
дерево-цегла, 
пінополістирол-цегла.
На ділянці, обробленій 
FIBRELASTIC, гарантовано 
не з’являться тріщини.


