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PREPARA 
ПИГМЕНТЕН ИЗОЛИРАЩ ФИКСАТОР ЗА ГИПСОКАРТОН 

Код: 4710019 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Водоразтворим фиксатор на основата на дисперсни акрилни смоли за подготовка на 
гипсокартонени покрития. PREPARA е способен да обработи даже лошо просмукваща 
повърхност. 
 
Той може да се използва за предварително боядисване на повърхността, позволява да се 
достигне до пълно боядисване, икономичен е при нанасяне на следващи слоеве. 
 
 
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
• Нанася се на нова или вече боядисана повърхност; 
• Гипсокартон, изравнен с шпакловка; 
• Циментирана повърхност - мазилка за жилищни помещения; 
• Мазилка за жилищни помещения на основата на варта и пясъка. 
• Не препоръчваме да се нанася на мазилка и повърхности, които многократно са 

боядисвани. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Свързващи вещества: акрилни сополимери на водна основа; 
Разтворител: вода; 
Маса на обема: UNI 8910 : 1,50 + 0.05 кг./л ; 
Гъвкавост: UNI 8902 : 8000+10% при 25С. 
Време на съхнене при +25С и 65% U.R. (влажност) - повърхностно 30-40 мин.  
Възможност за нанасяне следващите слоеве - след 4 часа; 
Норма: 8-10 м. кв./л. на слой. Нанася се на повърхността и веднага просмуква. 
 
Своевременно определяйте реалното количество с помощта на предварителни проби на 
отделни места. 
 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 
Повърхност от гипсокартон 
 
Отстраняваме старото варово покритие, отломената боя или лошо прилепналия слой. 
Изравняваме неравните повърхности. Дупки, пропуквания, вдлъбнатини за вътрешна работа 
отстраняваме с помощта на съответните шпакловъчни набори. Отшлифоваме шпакловката с 
помощта на шкурка като изчистваме прахта. 
 



Прави се заравняване на шпакловката с помощта на съответните шпакли. Изчистват се 
останките от прахта, мръсотията и др. остатъци с помощта на четка. Обработва се при 
необходимост с противоплесенен разтвор COMBAT 222, почистващ 4810222 и COMBAT 333, 
възстановяващ 4810333. След това нанасяме съответния фиксатор PREPARA на 1 или 2 слоя, 
след като се убедите, че повърхността е изсъхнала хубаво. След 4 часа нанесете 
довършителния слой. (Разбиването на грунда и нанесеното количество зависят от 
абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на 
отделно място.) 
 
 
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 
 
Условия на помещението и повърхността: Температура на помещението: от +5С до +35С. 
Влажност на помещението: <60%. 
Температура на повърхността: мин. +5С/ макс. +35С. 
Влажност на повърхността: <10% U.R. 
 
Избягвайте да нанасяте върху образувал се конденс на повърхността и под преки слънчеви 
лъчи. PREPARA се нанася с помощта на четка, валяк или разпалител. Разреждането зависи от 
това с какво ще се нанася, а също и от просмукването на основата. При нанасянето на 1 слой 
PREPARA се разрежда максимум до 5% с вода. При нанасяне в два слоя на силно 
просмукващи повърхности, 1-вият се разрежда до 30-40%. 
 
Почистването на инструментите става веднага с вода. 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Температурата за съхранение е от +5С до +30С. 
 
В затворени здрави опаковки при правилно съхраняване, срокът на годност е около 2 години. 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Екологично чист продукт, не съдържа вредни добавки за вашето здраве. Продуктът не изисква 
информационни етикети по закона D.C.285 от 16/7/98 г., съгласно измененията и последните 
данни. Продуктът се използва съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте в контейнерите в околната среда. Остатъците трябва да бъдат премахнати със 
строителните отпадъци. За допълнителна информация е необходимо да се запознаете с 
факти, отнасящи се до нормите на безопасност при шпакловъчна и бояджийска работа. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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