
 

 

 
 

 

 

 

Aura   Fix Finish Spakel 
Акрилова фінішна шпаклівка для стін і стель 

 Білосніжна 

 

       
 

Опис   

Властивості Готова до застосування битка акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт. 
 Зручна в нанесенні, відмінна адгезія до основи. 
 Має прекрасні заповнювальні та вирівнювальні  властивості. 
 Товщина шару 1-3 мм. 
 Швидко сохне, легко шліфується. 
 Утворить ідеально гладку білу поверхню. 
 Екологічна. 
 Без запаху. 

Призначення Для часткового, шовного й суцільного шпатлювання поверхонь перед нанесенням фінішного 
покриття. Також рекомендується для вирівнювання, заповнення невеликих нерівностей, 
поглиблень і швів поверхні. Не слід застосовувати в місцях, що перебувають  під впливом 
води. 

Типи поверхонь для 

нанесення 
Мінеральні основи (бетон, штукатурка, гіпс), гіпсокартон,  деревина. 

Стандарти якості   

 

Підготовка поверхні Поверхня повинна бути чистою, сухою і твердою. Різного роду забруднення, відшарування, 
шпалери, неміцні ділянки, що обсипаються, і речовини, що знижують адгезію шпаклівки до 
основи (пил, жири, мастила, ін.), необхідно ретельно видалити.  Заражені грибком,  цвіллю й 
т.п. поверхні очистити із застосуванням засобу Biotol або Biotol-Spray відповідно до інструкції 
із застосування. Пористі поверхні перед шпаклюванням обробити ґрунтовкою ТМ Aura або ТМ 
Eskaro Aquastop відповідно до інструкції із застосування.  

Нанесення    Наносити вручну шпателем. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й 
основи не нижче +5°С. Другий і наступний шари шпаклівки наносити після висихання 
попереднього. Після висихання зашпакльовану поверхню  відшліфувати наждаковим папером 
до необхідного рівня гладкості.  

Колір Білосніжний. 

Колерування   



 

 

Витрата Близько 1 л/м² при суцільному шпаклюванні й товщині шару 1 мм залежно від способу 
нанесення й типу поверхні. 

Час висихання 4 години за температури +20C і відносної вологості повітря 65% залежно від товщини шару; 
повне висихання – близько 24 годин. При інших температурах і вологості час висихання може 
змінюватись. 

Робочі інструменти Шпатель. 

Очищення 
інструментів  

Відразу після використання промити водою. Засохла шпаклівка очищається механічно. 

Склад    Акрилова дисперсія, наповнювачі, допоміжні речовини, вода. 

 

Морозостійкість   Не морозостійка. 

Гарантійний термін 

зберігання 
2 роки. 

Умови зберігання Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС до 
+35ºC. Берегти від морозу й прямих сонячних променів.  

Запобіжні заходи Під час шліфування рекомендується використовувати захисні окуляри й респіратор. 
Шпаклівка нетоксична, пожежовибухобезпечна, не містить летких органічних розчинників. Не 
змішувати з іншими шпаклівками й органічними розчинниками. Дотримуватися загальних 
правил гігієни праці. Зберігати в недосяжному для дітей місці. В випадку  влучення шпаклівки 
в очі – промити великою кількістю води.  

Утилізація Залишки висохлої шпаклівки підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара 
підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.  

Об’єм/маса   0,9 л (1,5 кг) - 2,4 л (4 кг) – 10 л (16,5 кг) 


