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Шпаклівка фінішна біла 
ANSERGLOB вСТ 25 

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46382 від 31.05.13. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ШЦ1. ТУ У В.2.7-26.6-24962264-001:2005..

Товщина штукатурного шару 0,5 - 3,0 мм

максимальний розмір зерна не більше 0,1 мм

Пропорція суміші 0,42-0,43 л води/кг

Час придатності до роботи не менше 2 годин

Подальші роботи не раніше 3 діб

Адгезія до основи не менше 0,5 мПа

морозостійкість не менше 75 циклів

Температура основи від +5 оС до +30 оС

Температура експлуатації від -30 оС до +80 оС  
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Шпаклівка фінішна біла ANSERGLOB вСТ 25 - суміш з 
високою пластичністю, призначена для виконання  оста-
точного тонкошарового високоякісного опоряджування 
всіх видів мінеральних недеформуємих основ. Ефектив-
на при ремонті тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів 
на поверхні основ глибиною до 3 мм. Шпаклівка фінішна 
ANSERGLOB вСТ 25 застосовується всередині і зовні 
будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, а також 
в умовах підвищеної вологості.

рекомендується для декоративного опоряджування 
фасадів та інтер'єрів із створенням різних фактур, має 
високий ступінь білизни.

Підготовка основи здійснюється згідно                                     
ДСТу- н б А.3.1-23:2013 і Дбн в.2.6-22-2001. 
оброблювані поверхні повинні бути очищеними від пилу, 
бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. 
неміцні ділянки основи видалити. нерівності поверхні 
до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю ANSERGLOB 
BCT 22, великі нерівності стін штукатурним розчином 
ANSERGLOB  BCT 20. Сильновсмоктуючі основи перед 
виконанням робіт необхідно обробити однією з гли-
бокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати                      
4 години. Перед нанесенням наступних шарів шпаклівки 
рекомендовано прошпакльовану поверхню оброби-
ти однією з глибокопроникаючих грунтуючих емульсій 
ANSERGLOB.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою 
водою з розрахунку 0,42 – 0,43 л води на 1 кг суміші 
(6,3 - 6,45 л води на мішок 15 кг) при одночасному 
перемішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких 
обертах) до отримання однорідної маси з необхідною 
консистенцією. Через 5 хвилин суміш необхідно по-
вторно перемішати, після чого її можна використову-
вати протягом 2 годин. в процесі роботи консистенцію 
розчинної суміші слід підтримувати за рахунок повтор-
ного перемішування, а не додавання води.

Фінішна шпаклювальна суміш наноситься на основи 
вручну за допомогою шпателя. максимальна  товщи-
на  нанесеного  шару  не повинна перевищувати 3 мм, 
мінімальна - 0,5 мм. При роботі шпателем не повинно 
залишатися меж при русі в зворотній бік. Для отриман-
ня рівної поверхні, через 5 - 10 хвилин (в залежності 
від характеру основи та умов зовнішнього середовища) 
після нанесення фінішного шпаклювального шару за до-
помогою шпателя або неіржавіючої терки зробити повне 
вигладжування поверхні. 

Для отримання фактурної поверхні необхідно через 
5 -10 хвилин після нанесення фінішної шпаклювальної 
суміші використати гумовий валик з бажаним малюнком 
або інший інструмент. інструменти необхідно вимити во-
дою одразу після закінчення робіт. Шліфування поверхні 
можна починати в середньому через 24 години. Фар-
бування фарбами на водній основі можна виконувати 
через 3 доби після нанесення шпаклівки ANSERGLOB 
вСТ 25, фарби на основі органічних розчинників мінімум          
7 діб (остаточна вологість не більше 4%). у випадку ви-
користання шпаклівки в нестандартних умовах або для 
інших цілей, необхідно самостійно провести випробу-
вання, або проконсультуватися з виробником. 

витрата суміші при товщині 1 мм складає в серед-
ньому 1,4 кг/м2.

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні при 
температурі +200С і відносній вологості повітря 60%. В 
інших умовах час окоркування, схоплення і затвердіння  
може змінитися. Під час нанесення і висихання шпаклівки, 
її необхідно захищати від впливу прямих сонячних 
променів, дощу й вітру до повного висихання.

Паперовий мішок по 15 кг.
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