
 

 
 

 Т Е Х Н И Ч Е С К А  К А Р Т А 

Полимерна мазилка GLOBUS G4 64 Gran Finale 

 

 Полимерна мазилка GLOBUS G4 64 Gran Finale е декоративна защитна мазилка на база 

полимери, подходяща за външно и вътрешно приложение. 
 

Качества на продукта:  
- Водо и мразоустойчив 

- Висока еластичност 

- Висока паропропускливост 

- Висока степен на водоотблъскване 

- Устойчивост на биологични вредители 

- Подходящ за употреба като крайно покритие при полагане на топлоизолационна система 

- Висока устойчивост на UV лъчи 

 

Област на приложение: Полимерна мазилка GLOBUS G4 64 Gran Finale е минерална, 

паропропусклива структурна мазилка предназначена за полагане като финишен слой на 

топлоизолационната система. Продуктът е подходящ за вътрешно и външно приложение за 

циментови, гипскартонени и др. повърхности. Покритието, което се получава след изсъхване 

е еластично, механично устойчиво и с устойчив цвят. 

 

Указания за употреба:  
 

1. Подготовка на основата.  

 

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания, с премахнати течни 

маслени замърсявания, без пукнатини и неравности. При пукнатини, неравности и други 

неравности е необходимо шпакловане на повърхността.  

Преди полагането на мазилката, за повишаване на сцеплението с основата е необходимо 

нанасяне на универсален грунд за мазилка GLOBUS G4 22. 

 

Забележка: Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз 

повърхности, преди да бъдат боядисани.  
 

2. Полагане  
 

Необходимо е GLOBUS G4 64 да се нанася без разреждане в един равномерен слой, без 

прекъсване при температура на основата и околната среда по-висока от 5°С. Полагането на 

следващ слой се осъществява след като вече нанесеният изсъхне напълно. В зависимост от 

условията на работния обект, времето на изсъхване варира от 2 до 4 часа.  

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Технически данни  
Съгласно БДС EN 13300 

 

Коефициент на пренасяне на водни пари V2 средна 

Абсорбация на вода W2 средна 

Адхезия ≥1.3MPa 

Температура на полагане От +5° до +25°C(предпазване от пряка 

слънчева светлина) 

Време за стягане Макс.3 дни 

Реакция на огън Клас C 

Разходна норма G4 62 1.5mm - около 2.8кг/м2 

G4 62 2.0mm - около 3.5кг/м2 

 

Внимание !  
Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°С и над +25°С, както и 

случаите ,в които стената е напоена с вода или влажна. Опаковката да се предпазва от 

замръзване и не се излага на пряка слънчева светлина.  

Препоръки: Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал 

и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат 

указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси 

техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта , 

само при спазване на условията и начина на неговата употреба.  

Условия на съхранение: В закрити складови помещения при температура над+5°С, в 

оригинална, не отваряна опаковка.  

 

Срок на годност: 12 месеца  

Съвети за безопасност:                 P102  Да се съхранява извън обсега на деца.  

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или 

облеклото.  

P305+P351+P338  При контакт с очите: Промивайте внимателно 

с вода в продължение на няколко минути. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и 

доколкото това е възможно. Продължете с 

изплакването.  

P273  

P280  

Да се избягва изпускане в околната среда.  

Използвайте предпазно облекло, предпазни 

ръкавици, предпазни очила.  

 
 


