
Füllspachtel P

Прахообразна шпакловка 

за вътрешно приложение

Техническа карта 648

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Шпакловка, предназначена за запълване на дълбоки дупки, на въздушни джобове по 
повърхността на пукнатини или фуги между готови бетонни панели.

Характеристики • Екологична, със слаб мирис
• Устойчива на изтриване, високо сцепление
• Суха в дълбочина, не сляга
• Може да се шлайфа след изсъхване, може да се изглади
• Дифузионна способност. Може да се нанесе фино и да се изглади 

Опаковка 25kg

Цвят Бял

Допълващи продукти • Akkordspachtel SF plus
• Akkordspachtel SXL
• Akkordspachtel KF
• Akkordspachtel fein und mittel (fine & medium)
• CaparolRatio-Spachtel
• AkkordLeichtspachtel SP и H 

Съхранение Да се съхранява в сухи помещения, предпазена от влага. В оригинално запечатани 
опаковки може да се съхранява най-много 1 година.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОБ, 
глава В, DIN 18 363, алинея 3. В зависимост от съществуващата основа и от харак-
теристиките и, преди шпакловане трябва да се нанесе един слой подходящ грунд. 
Моля, спазвайте технически лист за безопасност № 650 „Основи и подготовката им”. 
Старите, лъскави, носещи слоеве се шлайфат предварително.

Подготовка на материала Добавя се един чувал Caparol-Füllspachtel P (25 кг) към около 18 литра вода и се раз-
бърква добре с електрически миксер.



Техническа карта 648

Нанасяне Евентуалните останали линии материал се отстраняват чрез шлайфане и се почистват. 
Фугите, откъснати части от плочите, пукнатините, местата с дефекти или въздушните 
джобове по повърхността се шпакловат с Caparol-Füllspachtel P. Caparol-Füllspachtel 
P може да се нанася в слоеве с дебелина до 20mm в един работен етап.  Шпакловането 
на фугите и на местата, изискващи по-сериозни поправки би било добре да се извър-
ши с две нанасяния.
Caparol-Füllspachtel P не се препоръчва за влажни помещения.

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Техническа информация № 648. Издание септември 2018г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Разход Фуги: около 400 g/m дълбочина и ширина от 10 mm.
Шпакловане на повърхностите и поправки: около 1500 g/m2/mm дебелина на слоя

Условия за обработка Подготвеният материал трябва да се нанесе за 20-30 минути.+5°C температура на ос-
новата и на въздуха. Температурата на материала при нанасянето му трябва да се > 

Време за съхнене В зависимост от съдържанието на влага на обекта, от температурата и дебелината на 
слоя,  съхне минимум 12 часа, съответно по-дълго при по-дебелите слоеве

        СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (ва-
лидни към датата на пуб-
ликация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с 
много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата. Други указания: 
вижте техническия лист за безопасност на продукта. 

Отпадък Рециклират се само празни чували без остатъци. Втвърдените остатъци от материала 
се обезвреждат като смесени отпадъци от строителни материали.


