
ГИПС, МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ 
ADERA



Защото .... 
Неговото използване в нашите домове има много предимства: 

 Той е екологичен и създава една здравословна вътрешна среда 
 Има повишена пропускливост на водни пари, осигурява “дишане” на стените 
 Хигроскопичен е - регулира микроклимата на помещенията 
 Той е топъл материал с термоизолиращи свойства, осигурява комфорт на жилището 
 Има неутралено рН, подобно на човешката кожа 
 Предотвратява риска от появата на пукнатини, тъй като се свива слабо 
 Полага се лесно, отличен за обработване 
 Получават се фини повърхности готови за боядисване 
 Не гори

Защо гипс ...?



ИНОВАЦИЯ

             ПЕРСПЕКТИВА

                        РEШЕНИE

                                  ОРИГИНАЛНОСТ

                                                   УСПЕХ



ИсторИята на гИпса 

 Имало едно време ... преди около 200 милиона години имало морета и езера, от който с 
времето се появили естествените залежи на гипс (чрез утаяването на калциевият сулфат във водата). 
след милиони години хората установили, че гипса е много лесен за употреба материал, започнали да 
го използват като суровина за производството на строителен гипс, - един топъл и гъвкав материал, 
чрез който могат да се постигнат трайни и много красиви решения, визирайки уникалните декоративни 
елементи на много исторически сгради.

Думата гипс произхожда от гръцки език, произлизайки от думата “gipsos”.

В кариерите и завода собственост на Siniat в Aghires (до Клуж) историята започва през 1880 година, 
когато един австрийски гражданин основава първата фабрика за гипс в румъния.

необходимият за производството гипс е бил добиван ръчно в кариерите намиращи се на около 10 км. 
от фабриката в Aghires.

гипсът е бил продаван най-вече в Унгария и трансилвания, като се е използвал както в строителството, 
така и за декорация и вътрешни орнаменти.

Историята продължава, и след втората световна война започва индустриалната експлоатация на гипса, 
после фабриката е национализирана.

с годините, производствения капацитет се повишава, като започва разнообразяване на производството, 
за нови области на приложение.

през 1997 година, вече като част от групата Romchim, заедно със заводите за цимент, завода в Aghires 
бе закупен от групата Lafarge.

през 2012 година, завода като част от дивизията за гипс на компанията Lafarage е закупена от 
белгийската група Etex заедно със завода за гипсокартон в Букурещ.

В настоящия момент, ние сме горди да кажем, че нашия завод е част от Siniat румъния, заедно със 
завода за гипсокартон в Букурещ и с бъдещия завод от турчени, а Siniat на европейско ниво е една 
важна част от групата Etex. 



AderA StrAto е готова за употреба смес за мазилка, 
на базата на гипс с минерални и други добавки. 
предимствата при използването на гипсова мазилка 
AderA StrAto:

▶ Един слой - осигурява един хомогенен слой, 
еднороден по цялата дебелина, като по този 
начин се избягват рисковете, които се появяват 
при използването на многослоен материал, като 
например:
a. несъвместимост на слоевете - в зависимост от 

химическата композиция на всеки тип материал 
(грунд, мазилка, нивелираща шпакловка, 
финишна шпакловка), като с времето може 
да се появи олющване или отлепвания на 
повърхността 

б. грешки при проследяване на времето за 
изсъхване на всеки слой материал за да може да 
се нанесе крайния финишен слой

в.	 Човешка грешка при полагането на друг тип 
материал за всяка операция 

▶ ниския разход на материали, или 8,5 кг/м² за AderA 
StrAto е признание за висока покривна способност, 
което осигурява: 
а. ниска цена на завършена повърхност, като с 

един чувал от 30 кг. могат да се завършат около 

3,5 м² зидария, при дебелина на слоя от 1 см 
- в сравнение с класическа мазилка, която за 
същата дебелина има двоен разход на материал, 
съответно покрива само 1,75 м² със същото 
количество материал

б. Влияе по директен начин на логистиката и 
организирането на работата на строителната 
площадка, осигурявайки намаляване наполовина 
наличностите и на времето за работа

▶ гъвкавостта при полагане предоставя широко поле 
на приложение при дебелина от 7 до 40 мм. на слой 
в сравнение с традиционната мазилка с полагане 
между 20 и 25 мм, като по този начин в равните 
зони се избягва ненужното натоварване на стените, 
мазилката Adera Strato има фина гранулираност 
и може да бъде положена в слой от минимум 7 мм 
директно върху зидарията, благодарение на ниската 
плътност и свиване максималния слой може да 
достигне 40 мм

▶ оптимално време за работа, като времето за 
полагане е от 45-60 минути, а времето за обработка 
може да бъде до 120 минути

▶ отлична обработка, започвайки от лесното полагане 
с изравняващ мастар (като са необходими 1-2 
движения за получаване на равна повърхност), 
продължавайки през фазата на изглаждане, и 
достигайки завършващата фаза, където вследствие 
на идеалната си гранулираност се получава гладка, 
лъскава повърхност - готова за боядисване

▶ термоизолираща способност
a. Вследствие на ниската си плътност от 850 кг. / м², 

дължаща се на порестата структура на продукта, 
топлинните загуби са намалени значително 
посредством λ=0,26

б. приятна на допир към тялото повърхност

▶ ниско съпротивление на проникване на водни пари, 
позволявайки добро дишане на стените, материалът 
е хигроскопичен, с добра способност за регулиране 
на влажността в помещенията

опИсанИЕ на проДУКта 
МаЗИЛКа 



1. поДготоВКата на осноВата
 преди да бъде положена гипсовата мазилката 

AderA StrAto, основата се почиства от прах.
основата трябва да бъде стабилна и да няма 
мазни петна

 температурата на средата както и на основата 
трябва да бъде между  5°C и 30°C. при 
повърхности с висока попивателна способност 
се нанася грунд Adera Primer Universal, а при 
бетонни повърхности и непопиващи повърхности се 
използва грунд Adera BetoPrimer.

 Към стената се закрепват водачи от профили W 6 
или W10; закрепването се прави с мазилка Adera 
Strato, 24 часа преди полагането на мазилката

 разстоянието между профилите не трябва да 
превишава дължината на изравняващия мастар 
използван за подравняване на положената на 
стената мазилка

 при външните ръбове се използват ъгли за мазилка

2. прИготВянЕ на МатЕрИаЛа 

2.1 ръчно приготвяне
 В чист съд с вместимост 50 - 60 литра се наливат 

20 литра вода върху които се изсипва чувал от 
30 кг. Adera Strato. оставя се 30 секунди докато 
материалът се напои с вода, след което се размесва 
с миксер на ниски обороти (не се приготвя в 
бетонобъркачка!) до получаването на хомогенна смес

 ако получената смес е прекалено плътна добавяме 
вода до получаването на желаната консистенция, 
но никога не добавяме продукт към приготвената 
смес, тъй като ускорява втвърдяването и затруднява 
хомогенизирането

2.2 Машинно приготвяне 
  след пускането в действие на машината за измазване 

се регулира дебита на водата в зависимост от 
материала и желана плътност на сместа

 Добавя се материала в контейнера на машината, а 
след това сместа се приготвя автоматично

3. поЛаганЕ на МатЕрИаЛа ВЪрХУ 
осноВата 

 полагането на мазилката се прави с помощта на 
машина за измазване или използвайки мистрия или 
шпакла

 Много важно е да се използват само чисти 
инструменти, тъй като мръсотията и остатъците по тях 
могат да доведат до съкращаване времето за работа, 
съответно до влошаване на качеството на мазилката

 Мазилката се полага между монтираните преди 24 
часа профили

УКаЗанИя За поЛЗВанЕ



 при машинно полагане, трябва да се спазват 
спецификациите на производителя на машината

 Много важно е да се избягва престоя на сместа в 
маркуча за повече от 30 минути

4. ИЗраВняВанЕ на МаЗИЛКата 
 след полагането на мазилката на стената, 

тя се изравнява посредством мастар. така, 
необходимото количество мазилка се разстила 
равномерно по цялата повърхност 

 след тази операция се отстраняват профилите 
W6 / W10, а останалите празнини се попълват с 
мазилка

5. ИЗгЛаЖДанЕ на МаЗИЛКата 
 след около 60 минути от изравняването мазилката 

трябва да се заглади по цялата измазана 
повърхност, посредством шпакла или маламашка 

 останалата смес се използва за запълването на 
евентуалните празни пространства или неравности 

6. поЛИранЕ на МаЗИЛКата 
 полирането на мазилката има две стъпки: 

а. поЛИранЕ с МаЛаМаШКа с гЪБа 
 след около 30-45 минути от изглаждането, когато 

мазилката започва да се втвърдява, измазаната 
повърхност се полира чрез кръгови движения с 
маламашка с гъба накисната с вода



AdERA 
StRAto 

Циментова 
мазилка 

Класическа 
циментова 

мазилка 
(приготвена 
за полагане) 

разход (кг) / кв. М. / см 8,5 14 15

Количество кг / чувал  30 40 -

Време на изчакване от 
полагането на мазилката 
до боядисването (дни) *

2-4 14-21 14-21

* Цената за чувал е ориентировъчна и може да варира в зависимост от цените на пазара в даден момент 
** Времето за изсъхване може да варира в зависимост от температурата на помещението, атмосферната влажност и вентилацията 

при използване на гипсова мазилката Adera Strato се получава значително намаляване на разходите, 
в сравнение с мазилките на базата на цимент.

б. поЛИранЕ с ШпаКЛа 
 сместа получена след изглаждането на 

мазилката е много фина и се използва за 
завършване на мазилката.Използва се 
шпакла или голяма мистрия за да се постигне 
изравняване на по-голяма повърхност

 Заглаждането и полирането могат да се 
повторят, ако е необходимо до получаването 
на повърхност готова за боядисване

 след изсъхване (около 48-96 часа) може да 
се боядиса с латексова боя, (по желание, 
за получаване на много фина повърхност 
може да се положи шпакловка Adera Liss 
или готовата за употреба шпакловка Nida 
readymix) 

 сроковете посочени за описанието на етапите 
са ориентировъчни и зависят много от фактори 
като температурата на основата, на средата, 
влажността на въздуха и вентилацията на 
помещението
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ОПИСАНИЕ 
AderA BASic е бял прахообразен гипс, имащ като основна съставка калциев 
сулфат дихидрат.
посредством изсипването във вода, се създава хомогенна смес с оптимално 
време за втвърдяване и е идеален за работа.
след изсъхването, получената повърхност ще бъде издръжлива и трайна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
размер на частиците: < 200 µm

Време за втвърдяване минимум 11 минути 

необходимо количество вода 600-700g/1  кг. продукт

начин на нанасяне ръчно  

Клас на реакция на огън A1

срок на годност 6 месеца 

опаковане торба 5  кг.   208 торба/палет
торба 25  кг.   45 торба/палет

якост (след 2 часа) на огъване: минимум 2 N/мм²

якост (след 2 часа) на натиск: минимум 3,8 N/мм²

температура на средата при 
полагане минимум 5° - максимум 35°

Влажност на средата при 
полагане максимум 60%

Код SAP торба 5  кг.     91394
торба 25  кг.   91397

продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13279-1:2009 "гипс 
и мазилки на базата на гипс". 

Приложение:
AderA BASic се използва за: 
▶ поставяне и фиксиране на основи и електрически инсталации, положени в мазилка
▶ предварително подравняване и ремонт на повърхности във вътрешността на сгради 
основата трябва да бъде суха, без прах и да няма мазни петна, без изронени 
участъци

 лесен за полагане 
 висока механична якост 
 завършена повърхност без 

пукнатини 

AderA BASic
строителен гипс 



прИготВянЕ 

Без разбъркване

нанасянЕ 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
ПРИГОТВЯНЕ 
▶ в чист съд се поставя водата като след това се добавя гипса, така че да се 

разпръсне равномерно по повърхността на водата 

▶ материалът се оставя 2-3 минути за да може гипсът да се напои с вода за да 

се получи добра консистенция за работа (ако разбърквате, времето за работа се 

намалява с 30%). 

▶ тъй като е бързо втвърдяващ се гипс, препоръчваме да се приготвя в малки 

количества, с цел да се избегнат загуби. 
НАНАСЯНЕ 
получената смес се полага с помощта на мистрия или шпакла, с възможност за 

полагане на дебел слой.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:
работи се с подходяща защитна екипировка, очила и маска за прах. при продължителна 

работа се ползват ръкавици. Чувалите се повдигат сгъвайки колене и държейки 

изправен гърба. Избягва се разпрашаването в околната среда. продуктът не се 

изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно с домашните 

биологично разградими отпадъци.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити и сухи помещения, предпазени 

от атмосферни влияния. В случай на частично използване, затворете чувала 

внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане.

Сертификация:
оценката на съответствието на продукта е направена чрез контрола на 

производството в завода и чрез типови първоначални изпитвания, извършени в 

лабораторията на производителя. системата за мениджмънт на качеството се 

удостоверява и оценява периодично от сертифициращия орган AERoQ, използвайки 

като референтен стандарта SR EN ISo 9001:2008 “системи за мениджмънт на 

качеството. Изисквания” 
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 лесен за приготвяне и полагане 
 много добър за обработка 
 висока механична якост

AderA StUcco
гипс за моделиране 

Описание:
Adera Stucco е гипс под формата на много фин прах, с бял цвят, имащ като 
основна съставка калциев сулфат дихидрат. продуктът е получен посредством 
внимателен подбор от суровини. Чрез изсипване във вода, се създава 
хомогенна смес с оптимално време за втвърдяване и идеална за обработка. 
след изсъхване, получената повърхност ще бъде издръжлива и трайна. 

Характеристики:
размер на частиците < 160 µm

Време за втвърдяване минимум 12 минути

необходимо количество вода 600-700g/1 кг продукт

начин на полагане ръчно  

Клас на реакция на огън A1

срок на годност 6 месеца  

опаковане торба 5 кг  208 торба/палет
торба 25 кг   45 торба/палет

якост (след 2 часа) на огъване минимум 2,5 N/mm²

якост (след 2 часа) на натиск минимум 4,5 N/mm²

температура на средата при полагане минимум 5° - максимум 35°

Влажност на средата при полагане максимум 60%

Код SAP торба 5 кг
торба 25 кг

91395
91398

Приложение:
AderA StUcco се използва за: 
▶ отливане на форми, орнаменти, структури използвани за вътрешна декорация:  

козирки, фризове, корнизи, багети, плафониери, колони, и т.н. 
▶ материалът е подходящ и за завършване на вътрешни мазилки на основата на 

цимент, вароцимент,  шпакловка първа ръка.
▶ основата трябва да бъде суха,без прах и да няма мазни петна, без изронени 

участъци. 
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приготвяне 

Без разбъркване 

полагане

Указание за ползване:
Приготвяне 
▶ използвайки чист съд, се поставя водата като след това се добавя гипса, така че 

да се разпръсне равномерно по повърхността на водата 
▶ материалът се оставя 2-3 минути за да може гипсът да се напои с вода за да се 

получи добра консистенция за работа
▶ при разбъркване, времето за работа се съкращава с 30% 
▶ разбъркване на сместа се препоръчва само при изливане на форми, орнаменти 

и структури. 

Полагане
гипсовата смес се излива в готово приготвени матрици, от фибростъкло или гума, 
под различни форми. Матрицата се намазва с разтвор за избягване на залепването 
на гипса по стените на матрицата и за лесно декофриране на формата. 
В матрицата се излива слой приготвен гипс. този слой ще покрие половината от 
крайната дебелина на формата. В останалата гипсова смес могат да се поставят 
фибри за заздравяване. 
готовата смес се излива в матрицата, запълвайки и втората половина от матрицата. 
оставя се в покой до втвърдяване. отстранете матрицата след края на втвърдяването. 
получените форми, орнаменти и структури имат повишена механична издръжливост. 
Качеството на формите, орнаментите и структурите зависи от степента на обработка. 
За завършването на стените, получената смес се полага на тънки слоеве, използвайки 
шпакла, до получаването на гладки и равни повърхности, с бял цвят.

Предпазни мерки:
носете необходимите предпазни средства - очила и маска срещу прах. 
при продължителна работа се ползват ръкавици. Вдигайте чувалите със сгънати 
колене и с изправен гърб. Избягвайте разпрашаването на материала в околната 
среда. продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля 
заедно с домашните биоразградими отпадъци. 

Условия за съхранение:
Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити и сухи помещения, предпазени 
от атмосферни влияния. В случай на частично използване, затворете чувала внимателно, 
за да може да бъде използван при следващо полагане. 

Сертифициране:
оценката на съответствието на продукта е направена чрез контрола на производството 
в завода и чрез типови първоначални изпитвания, извършени в лабораторията на 
производителя. 
системата за мениджмънт на качеството се удостоверява и оценява периодично от 
сертифициращия орган AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN ISo 
9001:2008 "системи за мениджмънт на качеството. Изисквания"
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ОПИСАНИЕ: 
AderA oPtim е гипс с добавки, характеризиращ се с висока залепваща 
способност и пластичност.  В смес с вода, образува хомогенна смес с удължено 
време на работа и възможност за корекция на неравностите. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Зърнометрия 0- 200 µm

Време за втвърдяване 50 минути 

необходимо количество вода 5.5 литра/10  кг. material

специфичен разход 1.5-2.5  кг./m²

начин на нанасяне ръчно  

Клас на реакция на огън A1

срок на годност 12 месеца 

опаковане чанта 10 кг. 

Дебелина на слоя с материал 1-8 мм

Време за полагане 45 минути 

температура на средата при 
полагане минимум 5° C - максимум 35° C

Влажност на средата при 
полагане максимум 60%

Код SAP 112934

Приложение:
▶ За шпакловки, первази. 
▶ Фиксиране на електроинсталации, ъгли при мазилки 
▶ Дебело измазване и поправки 
▶ подравняване / шпакловане на малки повърхности 
▶ Залепване на изолационни пана 
▶ Залепване на орнаменти от гипс и за гипсови елементи за тавани 
▶ Залепването на ъглите на прозорците и вратите 

 Висока издръжливост 
 Изчезва риска от появата на 
пукнатини 
 Изключително добро прилепване 

AderA oPtim
универсална шпакловка



УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Чувалите се съхраняват на дървените палети, в покрити пространства, които да 

са сухи и предпазени от промените на времето. В случай на частично използване, 

затворете чувала внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане 

Сертификация:
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13279-1:2009 "гипс и 

мазилки на базата на гипс". продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта 

SR EN 13279-1:2009 "гипс и мазилки на базата на гипс". оценката на съответствието 

на продукта е направена чрез контрола на производството във фабриката и чрез 

типови първоначални изпитвания, извършени в лабораторията на производителя. 

системата за мениджмънт на качеството се удостоверява и оценява периодично от 

органа за удостоверяване AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN 

ISo 9001:2008 "системи за мениджмънт на качеството. Изисквания" 

прИготВянЕ 

нанасянЕ 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:
работи се със съответстваща защитна екипировка, очила и маска за прах. при 

продължителна работа се ползват ръкавици. Чувалите се повдигат сгъвайки 

колене и държейки изправен гърба. Избягва се разпрашаването в околната среда. 

продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно 

с домашните биологично разградими отпадъци. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
ПРИГОТВЯНЕ 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 

▶ продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 

▶ Металните елементи които ще бъдат положени, ще бъдат обработени срещу корозия 

НАНАСЯНЕ 
▶ полага се върху повърхности с носеща способност, които са стабилни, сухи и 

добре почистени, без отлепени и обелени зони 

▶ при полагането се използва шпакла от неръждаема стомана 

▶ За лъскави повърхности (тип бетон) се използва грунд AderA BetoPrimer, а 

за много попиващи повърхности се използва грунд AderA Primer UNiverSAL 

▶ Използва се при температури по-високи от 5°с

B116/ 15.05.2014

CМЕсВанЕ
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ОПИСАНИЕ 
AderA PLANo е мазилка за изглаждане на базата на гипс, смесен 
предварително със специални добавки, представляващ една трайна основа за 
измазване и изглаждане на стените. В смес с вода, образува хомогенна смес с 
удължено време на работа и висока способност за обработка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Зърнометрия 0- 400 µm

Време за втвърдяване 70 минути 

необходимо количество вода 35% (7 литра / 20 кг. материал)

специфичен разход 0.8-1  кг./m²/мм

начин на нанасяне ръчно  

Клас на реакция на огън A1

срок на годност 12 месеца 

опаковане 5 кг. - 208 чувала / палет
чувал 20 кг. - 54 чувала / палет, 

Дебелина на слоя с материал 1-8 мм

Време за полагане 50 - 70 минути 

температура на средата при 
полагане минимум 5° C - максимум 35° C

Влажност на средата при 
полагане максимум 60%

Код SAP чанта 5  кг.     112797
чанта 20  кг.    112794

Приложение:
За покриването, измазването, подравняването и изглаждането на мазилки на 
базата на цимент, цимент - вар, гипс, на повърхностите от бетон и / или други 
съвместими повърхности. 

 получаването на равни, готови 
за довършване повърхности  
 Изключително добра за работа 
лесна за полагане 
 Лесно шлайфане 

AderA PLANo
изравнителна шпакловка



УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Чувалите се съхраняват на дървените палети, в покрити пространства, които да 

са сухи и предпазени от промените на времето. В случай на частично използване, 

затворете чувала внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане 

Сертификация:
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13279-1:2009 "гипс и 

мазилки на базата на гипс". продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта 

SR EN 13279-1:2009 "гипс и мазилки на базата на гипс". оценката на съответствието 

на продукта е направена чрез контрола на производството във фабриката и чрез 

типови първоначални изпитвания, извършени в лабораторията на производителя. 

системата за мениджмънт на качеството се удостоверява и оценява периодично от 

органа за удостоверяване AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN 

ISo 9001:2008 "системи за мениджмънт на качеството. Изисквания" 

прИготВянЕ 

нанасянЕ 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:
работи се със съответстваща защитна екипировка, очила и маска за прах. при 

продължителна работа се ползват ръкавици. Чувалите се повдигат сгъвайки 

колене и държейки изправен гърба. Избягва се разпрашаването в околната среда. 

продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно 

с домашните биологично разградими отпадъци. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
ПРИГОТВЯНЕ 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 
▶ продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 
▶ Металните елементи които ще бъдат положени, ще бъдат обработени срещу 
корозия 

НАНАСЯНЕ 
▶ полага се върху повърхности с носеща способност, които са стабилни, сухи, 

добре почистени и без петна от масло, без отлепени и обелени зони 

▶ при полагането се използва шпакла от неръждаема стомана 

▶ полага се на един слой или на поредни слоеве, до получаването на равна 

повърхност 

▶ Дебелина на полагане 1 - 8 мм. 

▶ За лъскави повърхности (тип бетон) се използва грунд AderA BetoPrimer, а за 

много попиващи повърхности се използва грунд AderA Primer UNiverSAL 

▶ Използва се при температури по-високи от 5°с

B115/ 15.05.2014

CМЕсВанЕ
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ОПИСАНИЕ: 
AderA LiSS е мазилка за изглаждане на базата на гипс, с бял цвят, смесен 
предварително със специални добавки, образуващ хомогенна смес с удължено 
време за работа и висока способност за обработка. след изсъхване се получава 
крайна повърхност която е гладка, равномерна, стъкловидна, представлявайки 
последния слой на обработката.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Зърнометрия 0- 200 µm

Време за втвърдяване 120 минути 

необходимо количество вода 60%

специфичен разход 0,4-0,8 кг./m2/мм

начин на нанасяне ръчно  

Клас на реакция на огън A1

срок на годност 12 месеца 

опаковане  торба, 5 кг. - 208 торба / палет 
торба 20 кг. - 54 торби / палет

Дебелина на слоя с материал 0-1 мм

Време за полагане 95-120 минути 

температура на средата при 
полагане минимум 5° C - максимум 35° C

Влажност на средата при 
полагане максимум 60%

Код SAP торба 5  кг.     112798
торба 20  кг.   112796

Приложение:
За завършване на гипсови мазилки, на шпакловки и на плоскости от гипс - 
картон. 

 получаването на 
висококачествени завършени 
повърхности, готови за боядисване 
 Изключително добра за работа - 
лесна за полагане, хомогенна смес
 нисък разход на материал 
 Лесно шлайфане

AderA LiSS
финишна шпакловка



УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Чувалите  се съхраняват на дървените палети, в покрити пространства, които да 

са сухи и предпазени от промените на времето. В случай на частично използване, 

затворете чувала внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане.

Сертификация:
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13279-1:2009 "гипс и 

мазилки на базата на гипс". продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта 

SR EN 13279-1:2009 “гипс и мазилки на базата на гипс”. оценката на съответствието 

на продукта е направена чрез контрола на производството във фабриката и чрез 

типови първоначални изпитвания, извършени в лабораторията на производителя. 

системата за мениджмънт на качеството се удостоверява и оценява периодично от 

органа за удостоверяване AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN 

ISo 9001:2008 "системи за мениджмънт на качеството. Изисквания" 

прИготВянЕ 

нанасянЕ 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:
работи се с подходяща  защитна екипировка, очила и маска за прах. при продължителна 

работа се ползват ръкавици. Чувалите  се повдигат със сгънати колене и изправен 

гръб. Избягва се разпрашаването в околната среда. продуктът не се изхвърля в 

канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно с домашните биологично 

разградими отпадъци. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
ПРИГОТВЯНЕ 
▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти 
▶ продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното 
▶ Металните елементи които ще бъдат положени, ще бъдат обработени срещу 
корозия 

НАНАСЯНЕ 
▶ полага се върху повърхности които са стабилни, сухи и добре почистени 

▶ при полагането се използва шпакла от неръждаема стомана 

▶ полага се на един слой или на поредни слоеве, до получаването на равна повърхност

▶ Дебелина на полагане 0-1 мм

▶ В случай че повърхността се шлайфа, ще бъде използвана шкурка с гранулация 180-220

▶ За лъскави повърхности се използва грунд AderA BetoPrimer, а за много 

попиващи повърхности се използва грунд AderA Primer UNiverSAL
▶ Използва се при температури по-високи от 5°

B114/ 15.05.2014

CМЕсВанЕ
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 перфектно свързване  
 удължено време за работа 
 отлично залепване към основата

Описание:
NidA Profesional готов минерален прах на базата на гипс, с бял цвят, 
предварително смесен с минерални примеси и специални добавки, които 
осигуряват повишено залепване и пластичност. В комбинация с вода се 
създава хомогенна смес, с оптимално удължено време за работа, идеална за 
обработване.

Характеристики:
размер на частиците < 160 µm
Време за втвърдяване 80 минути
необходимо количество вода 4-4,5 litri/5 кг продукт
среден разход  250-300 гр. / м²
Клас на реакция на огън A1
срок на годност 12 месеца  

опаковане чанта 5 кг   208 чантаi/палет
чанта 25 кг   45 чантаi/палет

температура на средата при 
полагане

минимум 5° - максимум 35°

якост на залепване минимум 0,25 N/mm²

Код SAP чанта 5 кг
чанта 25 кг

91389
91391

Приложение:
NidA Profesional се използва за подравняване и завършване на фуги между 
плоскости от гипсокартон. този материал се полага използвайки хартиена лента 
с микроперфорации за помещенията с ниска влажност, или стъклофибърна 
лента за зони с изисквания за издръжливост на огън или висока влажност. 
Вследствие на удълженото време за полагане, това е перфектното решение за 
използване при големи строителни обекти. 

гипс за фугиране 



Указание за ползване:
основата трябва да бъде суха, без прах и без мазни петна. плоскостите трябва да  
бъдат закрепени здраво върху монтажните профили. 

Приготвяне 
NidA Profesional се разтваря постепенно в чистата вода, необходима за сместа. 
Материалът се оставя за около 3 минути за да може да поеме водата, след което се 
разбърква ръчно, получавайки необходимата консистенция за да бъде използван.

Фугиране на гипсокартонените плоскости
 полагането се прави ръчно, с мистрия, като първо се полага първия слой 
материал във фугата, като внимаваме да притискаме материала.
 Използвайки шпакла, притиснете сместа по фугата между плоскостите, за да 
може тя да проникне във фугата и да се избегнат въздушни джобове. 
 по този начин се избягва напрежението на материала във фугата след 
втвърдяване и изсъхване. 
 полага се лентата посредством притискане с шпакла, отстраняват се празните 
пространства и излишната смес от фугите. 
 след изсъхване се полага втория слой материал, покривайки лентата и 
неравностите. 
 отстранява се излишния материал, след което се полага завършващия слой. 
 За получаванета на качествен  довършителен слой се използва Nida Readymix 
Profesional.

Предпазни мерки:
носете необходимите предпазни средства - очила и маска срещу прах. при 
продължителна работа се ползват ръкавици. Вдигайте чувалите със сгънати колене 
и с изправен гърб. Избягвайте разпрашаването на материала в околната среда. 
продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно 
с домашните биоразградими отпадъци. 

Условия за съхранение: 
Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити и сухи помещения, предпазени 
от атмосферни влияния. В случай на частично използване, затворете чувала 
внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане. 

Сертифициране:
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 
Материали за фугиране на гипсокартонени плоскости. 
оценката на съответствието на продукта е направена чрез контрола на 
производството в завода и чрез типови първоначални изпитвания, извършени в 
лабораторията на производителя. 
системата за управление на качеството се удостоверява и оценява периодично от 
сертифициращия орган AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN ISo 
9001:2008 "системи за управление на качеството. Изисквания" 

трасиране на фугата

полагане на сместа

полагане на лентата в 
контакт със сместа

премахване на 
излишния материал и 
балончетата въздух

полагане на втория 
слой материал

полагане на 
довършителния слой

B100/02/01.07.2014
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 перфектно свързване 
 лесен за приготвяне и полагане 
 оптимално време за работа 

Описание:
NidA Profesional Fresh е готов минерален прах на базата на гипс, с бял цвят, 
предварително смесен с минерални примеси и специални добавки, които 
осигуряват повишено залепване и пластичност. В комбинация с вода се създава 
хомогенна смес с оптимално време за работа, отлични работни характеристики 
и аромат на лимон.

Характеристики:
размер на частиците < 160 µm
Време за втвърдяване  50 минути
необходимо количество вода 4-4,5 litri/5 кг продукт
среден разход  250-300 гр. / м²
Клас на реакция на огън A1
срок на годност 12 месеца  

опаковане чанта 5 кг   208 чантаi/палет
чанта 25 кг   45 чантаi/палет

температура на средата при 
полагане минимум 5° - максимум 35°

якост на залепване минимум 0,25 N/mm²

Код SAP чанта 5 кг
чанта 25 кг

91388
91390

Приложение:
NidA Profesional Fresh се използва за подравняване и завършване на фуги 
между плоскости от гипсокартон. този материал се полага използвайки 
хартиена лента с микроперфорации за помещенията с ниска влажност, или 
стъклофибърна лента за зони с изисквания за издръжливост на огън или 
висока влажност. 
поради съкратеното време  за полагане, това е перфектното решение за 
използване при малки строителни обекти.

гипс за фугиране 



B102/02/01.07.2014

Указание за ползване:
основата трябва да бъде суха, без прах и без мазни петна. плоскостите трябва да  
бъдат закрепени здраво върху монтажните профили. 

Приготвяне 
NidA Profesional Fresh се разтваря постепенно в чиста вода, необходима за сместа. 
Материалът се оставя за около 3 минути за да може да поеме водата, след което се 
разбърква ръчно, получавайки необходимата консистенция за да бъде използван.

Фугиране на гипсокартонените плоскости 
 полагането се прави ръчно, с мистрия, като първо се полага първия слой 
материал във фугата, като внимаваме да притискаме материала.

 Използвайки шпакла, притиснете сместа между плоскостите, за да може тя да 
проникне във фугата и да се избегнат въздушните джобове. 

 по този начин се избягва напрежението на материала във фугата след 
втвърдяване и изсъхване. 

 полага се лентата посредством притискане с шпакла, отстраняват се празните 
пространства и излишната смес от фугите. 

 след изсъхване, се полага втория слой материал, покривайки лентата и 
неравностите. 

 отстранява се излишния материал, след което се полага завършващия слой.
 За получаванета на качествен довършителен слой се използва Nidareadymix 
Profesional.

Предпазни мерки:
носете необходимите предпазни средства - очила и маска срещу прах. при 
продължителна работа се ползват ръкавици. Вдигайте чувалите със сгънати колене 
и с изправен гърб. Избягвайте разпрашаването на материала в околната среда. 
продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля заедно с 
домашните биоразградими отпадъци. 

Условия за съхранение: 
Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити и сухи помещения, предпазени 
от атмосферни влияния. В случай на частично използване, затворете чувала 
внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане. 

Сертифициране:
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 
Материали за фугиране на гипсокартонени плоскости.  оценката на съответствието 
на продукта е направена чрез контрола на производството в завода и чрез типови 
първоначални изпитвания, извършени в лабораторията на производителя. 
системата за управление на качеството се удостоверява и оценява периодично от 
сертифициращия орган AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN ISo 
9001:2008 "системи за управление на качеството. Изисквания"

трасиране на фугата

полагане на сместа

полагане на лентата в 
контакт със сместа

премахване на 
излишния материал и 
балончетата въздух

полагане на втория 
слой материал

полагане на 
довършителния слой
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 много добро залепване към 
основата
 висока механична устойчивост
 с удължено време за работа

Описание:
NidA Boardfix е прахообразно лепило на базата на гипс, предварително 
дозирано с минерални примеси и висококачествени добавки осигуряващи 
повишено залепване и пластичност. В комбинация с вода се създава 
хомогенна смес с розов цвят, с удължено време за работа и възможност за 
удължена корекция на неравностите, представлявайки най-сигурното решение 
за полагането на гипсокартонени плоскости и директното им залепване за 
основата.

Характеристики:
размер на частиците < 200 µm
Време за втвърдяване минимум 70 минути
необходимо количество вода 5,4 litri/10 кг продукт
среден разход 3,5кг/m2

Клас на реакция на огън A1
срок на годност 12 месеца  
опаковане чанта 25 кг  45 чантаi/палет
температура на средата при 
полагане минимум 5° - максимум 35°

Влажност на средата при полагане максимум 80%
Използване за вътрешна употреба
якост на залепване минимум 0,25 N/mm²
Код SAP  91302

Приложение:
NidA Boardfix се използва: 
▶ с цел залепване на гипсокартонени плоскости върху итонг керамични тухли, 

бетон, мазилки (циментови, вароциментови, гипсови). 
▶ за залепването на изолационни плоскости, поправката на пукнатини или 

запълване на фуги по-широки от 3 мм 
▶ основата трябва да бъде суха, без прах и да няма мазни петна, без изронени 

участъци. 
▶ основата се грундира на местата на залепване.

лепило на базата на гипс 



Указание за ползване:
Приготвяне 
▶ NidA Boardfix се изсипва постепенно в чиста вода, необходима за сместа, след 

което се размесва ръчно или механично до нейното пълното хомогенизиране. 

Полагане
преди полагане на лепилото, трябва да се провери равността на основата, като се 
допуска разстоянието от основата до гипсокартонената плоскост да е минимум 5 мм 
и максимум 25 мм, за да се получи необходимото залепване. 
първата стъпка се състои в определянето на контура на бъдещата повърхност с 
помощта на нивел, рулетка и оксиден конец. Върху плоскостта се нанасят топки 
с лепило разположени в 10 точки на м² с приблизителен диаметър от 10 см, на 
разстояние от 30 см. по ширината на плоскостта и на 40 см. по нейната дължина.
след приключване на полагането на материала, плоскостта се фиксира с помощта 
на два дистанционера от 1 см. 
върху които ще се крепи плоскостта при монтирането. при залепването на 
гипсокартона към основата трябва да внимавате за да получите непрекъсната 
повърхност. повърхността се проверява с помощта на нивел с притискане и леко 
почукване на плоскостта по вертикала, хоризонтала и диагонала. 

Предпазни мерки:
носете необходимите предпазни средства - очила и маска срещу прах. 
при продължителна работа се ползват ръкавици. Вдигайте чувалите със сгънати 
колене и с изправен гърб. Избягвайте разпрашаването на материала в околната 
среда. продуктът не се изхвърля в канализационната мрежа. Може да се изхвърля 
заедно с домашните биоразградими отпадъци. 

Условия за съхранение: 
Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити и сухи помещения, предпазени  
от атмосферни влияния. В случай на частично използване, затворете чувала 
внимателно, за да може да бъде използван при следващо полагане.

Сертифициране:
оценката на съответствието на продукта е направена чрез контрола на 
производството в завода и чрез типови първоначални изпитвания, извършени в 
лабораторията на производителя. 
системата за мениджмънт на качеството се удостоверява и оценява периодично от 
сертифициращия орган AERoQ, използвайки като референтен стандарта SR EN ISo 
9001:2008 "системи за мениджмънт на качеството. Изисквания" 

Nr. B104/01.03.2013

приготвяне 

смесване

полагане
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 лесна за полагане и шлайфане 
 много добро прилепване 
 постигане на бяла и гладка 

повърхност, готова за боядисване 

NidA readymix Profesional е готова за употреба смес, с бял цвят, 
предварително смесена с минерални примеси и висококачествени добавки 
осигуряващи повишено залепване и пластичност. В момента на полагането, 
сместа е с идеална консистенция, която осигурява на материала отлична 
обработка и създава равна и завършена повърхност. 

Описание:

Приложение:
▶ За фугиране на връзките между плоскости гипсокартон и шпакловане на 

цялата повърхност на гипсокартона. 

▶ Шпакловане на повърхности, които са предварително измазани и 

подравнени, като последен довършителен слой, само във вътрешността на 

сградите. 

▶ основата трябва да бъде суха, без прах и да няма мазни петна, без изронени 

участъци.

Характеристики:
среден разход 0,5 кг/m2/mm

Време за съхнене (в зависимост от влажността 
на средата)

≈ 6-8 часа 

начин на полагане ръчно или машинно 

реакция на огън A1

срок на годност 18 месеца 

температура на полагане
минимум +50C - максимум 

+250C

опаковане
5 кг/кофа; 

20 кг/кофа;

Код SAP
5 кг        91108
20 кг     91106

готова за употреба смес 
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Указание за ползване
▶ Използвайки шпакла, положете сместа върху пространството между плоскостите 

▶ поставете фугираща лента, започвайки от горната част и я покрийте с фугиращата 

смес

▶ притиснете здраво с шпаклата за да премахнете излишния материал 

▶ покрийте със сместа и главите на винтовете по гипсокартона. Когато първият слой 

е изсъхнал напълно, положете втори слой с по голяма ширина от предходния, 

около 25 см. 

▶ след пълното изсъхване на предходния слой, положете завършващия  слой с 

ширина от около 30 см. 

▶ За постигане на високо ниво на завършеност, покрийте цялата повърхност на 

плоскостта със слой NIdAreadymix Profesional, премахвайки по този начин всички 

недостатъци и постигайки еднаква степента на попиване при боядисване 

▶ след пълното изсъхване на положената смес, шлайфайте зоната на фугиране за 

получаването на перфектно гладка повърхност. 

Предпазни мерки:
В случай на попадане в очите, веднага да се измият обилно с вода и да се консултира 

с лекар специалист. продуктът може да доведе до дразнене в контакт с кожата. Да се 

използват предпазни ръкавици и да се пази от деца. 

Условия за съхранение: 
продуктът има годност 18 месеца от датата на производство изписана на опаковката, 

при условия на складиране и транспортиране, които да го предпазят от атмосферното 

влияние. 

В случай на частично използване затворете внимателно кофата за да можете да 

използвате продукта и след това. нЕ го оставяйте да замръзне! нЕ смесвайте с 

други продукти! 

Сертифициране: 
продуктът е в съответствие с разпоредбите на стандарта SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 

“Материали за фугиране на гипсокартонени плоскости”. оценката на съответствието 

на продукта е направено посредством контрола на производството в завода и чрез 

първоначални типови изпитвания, направени в лабораторията на производителя.

смесване

полагане



www.siniat.bg, siniat@siniat.com

AderA Primer UNiverSAL
Грунд за абсорбиращи повърхности 

Характеристики:
регулиране на вискозитета с вода
Максимално разреждане  1:1
среден разход 80 - 150 g/m2, неразреден
Минимална температура при полагане  50C
опаковане бидон от 10 л
плътност: 1,01 кг/l

Използва се за вътрешни пространства, с цел регулиране на абсорбцията на 
повърхностите с висока попиваща способност.

Приложение:

Указания за ползване:
▶ повърхността на основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна и без прах 
▶ Брой слоеве: 1 - 2 
▶ Може да се полага неразреден или разреден с вода, в зависимост от 

степента на попиване на основата
▶ грунда не трябва да създава филм (лъскав слой) след изсъхване 
▶ при повърхности с нормално попиване се полага равномерно с баданарка, 

четка или валяк 
▶ при повърхности с висока попивателна способност се полага на два слоя, 

мокър върху мокър слой. 

Срок на годност: 
12 месеца от датата на производство, спазвайки указаните условия за 
съхранение. 

AderA Primer UNiverSAL е еднокомпонентен продукт  на базата на акрилен 
воден разтвор и добавки.

Описание:

Условия за съхранение: 
сухи помещения, проветриви, предпазени от слънчеви лъчи и атмосферни 
влияния, при температура  5 - 25°с 

Nr. B110/01.03.2013
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AderA BetoPrimer
Грунд за подобряване на залепването 

Използва се за вътрешни стени и тавани, за да се подобри залепването мазилки 
към конкретен  тип повърхности.

Приложение:

Указания за ползване 
▶ повърхността на основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна и без прах 
▶ За полагане се използва валяк 
▶ Мазилката или шпакловката се полага тогава когато грунда е напълно 

изсъхнал и не може да бъде одраскан с нокът 

Срок на годност: 
12 месеца от датата на производство, в оригиналната опаковка, затворена 
плътно, спазвайки указаните условия за съхранение. 

BetoPrimer е еднокомпонентен продукт, на базата на воден разтвор, добавки 
и пълнители.

Описание:

Условия за съхранение: 
продукта се съхранява в закрити, сухи и проветриви помещения, без пряка 
слънчева светлина, при температура от 5C-35C.

Характеристики:
плътност 1,5 гр / см³ 
специфичен разход 150 - 250 гр / см³ 
Дебелина при полагане 0.3-0.7 mm

Време за съхнене 120 минути (в зависимост от влажността 
и температурата на помещението) 

температура при полагане 5°C - 35°C
опаковане в пластмасови кофи от 15 л
розов цвят

Nr. B111/01.03.2013



1. образуване на втвърдени буци в чувала 
2. намалено време за работа 
3. поява на пукнатини 
4. Възможни обелвания от повърхността на основата

1. образуване на втвърдени буци в чувала
 Възможни причини: 

 Чувалите са складирани в среда с висока 
влажност или дори навън без да са защитени от 
атмосферното влияние

 Препоръка: 
 Частично използване на продукта, само като 

запълващ материал, като се предполага ,че 
времето за втвърдяване е много кратко.

 Избягване използването на продукта в съответствие 
с указанията определени за полагане на мазилка 

 Превенция:
 съхраняване в помещения защитени от 

атмосферните влияния
 плътното затваряне на чувалите, в случай на 

частично използване на продукта

2. намалено време за работа 
 Възможни причини: 

 Чували складирани във влажна среда
 продукт с изтекъл срок на годност 
 повторното използване на отворени чували, които 

са неправилно затворени 
 смесването с други продукти

 Препоръки: 
 Избягване на използването на продукта 

 Превенция: 
 не използвайте продукти с изтекъл срок на годност
 складирайте продукта на палети, в подходящи 

помещения 
 Използвайте чиста вода за сместа 
 приготвяйте правилно сместа вода/гипс: гипсът се 

добавя във водата, никога обратното
 не смесвайте с други продукти 

3. появата на пукнатини 
 Възможни причини: 

 неспазване на правилата за смесване 
 Ускорено изсушаване на материала, вследствие на 

високата температура или прекалена вентилация 
на помещенията където се полага 

 Замръзване преди пълното изсъхване на 
материала

 полагане без грунд за абсорбиращи повърхности 

 Препоръки: 
 Изчистване на гипса от основата в зоните с 

напуквания и допълнителното полагане на 
завършващ слой 

 Превенция: 
 правилно приготвяне на продукта 
 Избягвайте използването при температури  

по-ниски от 5°с 
 полагане на проникващ грунд Adera Primer 

Universal за основи от итонг или керамични тухли 

4. Възможни отлепвания от повърхността на 
основата

 Възможни причини: 
 Частично втвърдяване на положения слой и/или 

извършване на финишни работи в неподходящо 
време 

 сместа вода/продукт не е била достатъчно 
хомогенна, остават бучки

 посочените от производителя условия на работа 
не са спазени

 Използвания продукт е с изтекъл срок на годност 
или е съхраняван при неподходящи условия 

 Препоръки: 
 помещенията където се полага продуктът 

трябва да се изолират срещу въздушни течения, 
използвайки найлоново фолио като преграда 
средната работна температура трябва да бъде 
минимум  5°с. при нужда може да се използва 
отопление

 препоръчва се проверка на срока на годност на 
продукта, както и инструкциите на производителя 
относно съхраняването на продуктите 

 Превенция: 
 при полагане върху стари мазилки, трябва да 

се ремонтира основата за да се постигне равна 
повърхност 

 при полагане на циментова мазилката, трябва 
да се провери и замени статора на машината за 
полагане на мазилки 

 За финишна шпакловка, при смесване трябва да 
се получи хомогенна смес, без бучки

 За строителния гипс и гипса за моделиране, 
приготвянето са прави 100% без разбъркване

проБЛЕМИ И рЕШЕнИя 
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