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Шпаклівка фінішна тонкошарова  
 

 Містить мікромармур 

 Висока міцність та гладкість 

 Пластична в нанесенні 

 Легко шліфується 

 
 
 
 

Для фінішної підготовки поверхонь під оздоблення 

  

ППррииззннааччеенннняя::  

 

Готова до використання акрилова шпаклівка для фінішного 

вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях перед 

фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним 

оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на 

гіпсокартон, штукатурки та шпаклівки на основі акрилових, 

гіпсових та цементних в’яжучих, ДВП, ДСП. 

  

ТТееххннііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии::  

 

Колір Білий 

Тип в’яжучого Акрилова дисперсія 

Розчинник вода 

Товщина шару нанесення До 1мм 

Час висихання шару 1мм 4-6годин 

Витрата при товщині шару 1мм 1,6 кг/м2 

Температура поверхні при нанесенні Від +5°С до +30°С 

Фасовка 0,8кг, 1,5кг, 5кг, 8кг, 16кг 

    

ВВллаассттииввооссттіі  

  

  

  

 

Зручна в роботі 

Наноситься шаром до 1мм 

Утворює гладку поверхню, готову під фінішне оздоблення 

Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин 

   

ППііддггооттооввккаа  ппооввееррххнніі::  Підготовка основи відбувається згідно з ДБН В.2.6-22-2001.  

 Видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, 

відчистити від бруду, пилу, жиру тощо. 

Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення 

необхідно видалити механічним шляхом, поверхню обробити 

«біозахисним засобом Triora». 

Основа не повинна мати нерівності глибиною більше 1мм. 

Значні нерівності поверхні вирівняти за допомогою 

шпаклівки Triora вологостійка. 

 

ННааннеессеенннняя::  Шпаклівку наносити шаром до 1мм. 

Після виконання робіт інструмент промити водою. 

 

ЗЗббееррііггаанннняя::  Гарантійний термін зберігання-24місяця з дати виготовлення, 

зазначеної на упаковці.  

Не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні. 

Зберігати в сухому приміщенні при температурі не вище +40°С. 

   

  
ТТООВВ  ппррооммииссллооввее  ппііддппррииєєммссттввоо  ««ЗЗІІПП»»  

 
 



 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях 
продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її 
використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, 
приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання 
продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних 
умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі 
умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за  якість виконання робіт. У разі 
недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності 
за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому  порядку вносити зміни в Технічний 
опис. 
 

 

Виробник: 

ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107- А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 
 

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/

