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NORGIPS FINAL FINISH 
 
Готова довършителна шпакловъчна 
смес за тънкослойна шпакловка 
гипсокартонени плоскости и други 
минерални основи

• Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на 

гипсокартонени плоскости (Q3, Q4)

• Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на минерални 

основи, т.е.:

• - устойчиви гипсови, варови, варо-циментови мазилки 

• - бетонни повърхности, газобетонни блокчета, гипсови 

блокчета

• Осигурява идеално гладък последен слой мазилка или 

облицовка

• Препоръчва се като основа за матови тънкослойни и 

копринено-гланцови бои

• Готова за употреба – спестява време за приготвяне на 

разтвора на строителния обект, а фабричната подготовка 

гарантира високо и постоянно качество

• Идеално гладка – осигурява идеално гладки повърхности 

• Ограничава разхода на бои – основа с ниска степен на 

абсорбиране

• Лесно нанасяне – уникалната консистенция и високата 

адхезия позволяват лесно и бързо нанасяне и разнасяне

• Лесно шлифоване – след като изсъхне, може лесно да се 

шлифова и обработва

Опак. Наименование Описание

NORGIPS EXTRA 
FINISH

Готова финишна 

шпакловка 

Тип 2А в съответствие с EN 16963: 2014

Реакция на огън A2-s1, d0 - незапалим

Допустима дебелина 0-3 мм, нанесено в един слой

Температура на прилагане Мин. 13°С

Разходни норми

0,4 кг/м2 – тънкослойна шпакловка за гипсокартонени плоскости
0,5 кг/м2 на един слой – тънкослойна шпакловка на гипсова мазилка
1,8 кг/мм/м2 – тънкослойна шпакловка на минерални основи
1,7 кг/л – плътност

Срок на годност 12 месеца

Опаковка Кофа: 20 кг (36 бройки на палет)

ПРЕДИМСТВАОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS 



BG     2

NORGIPS FINAL FINISH 

Опаковка Брой на палет

[кг] [бр.] [кг]

20 36 720

Основата, върху която ще се нанася шпакловъчната смес, трябва 

да бъде суха, стабилна и без прах. По-големите вдлъбнатини и 

неравности трябва да се запълнят с гипсова шпакловъчна смес 

Norgips Super Filler. Препоръчително е основата да се изравни, 

като се нанесе слой от универсалната шпакловъчна смес Norgips 

Extra Finish. Абсорбиращи или нестабилни основи трябва да се 

грундират с дълбоко проникващ препарат.

Сместа може да се полага ръчно или машинно. Максималната 

дебелина на сместа, нанесена в един слой, не трябва да 

надвишава 3 мм.

• Шпакловката трябва да се нанася при температура на въздуха 

и основата мин. + 13°С. Съхранявайте продукта в затворена 

опаковка при температура от + 1°C до + 35°C. Не го излагайте 

на замръзване и слънчева светлина. Ако е настъпило 

краткотрайно замръзване на продукта, размразете го на 

стайна температура.

• Продължителността на изсъхване на шпакловката зависи 

от температурата и влажността в помещението (обикновено 

до 12 часа).

• Срокът на годност е 12 месеца.

• За повече информация посетете www.norgips.bg

Готовата шпакловъчна смес Norgips Final Finish може да се 

нанася след разбъркване. За да се получи необходимата по-

рядка консистенция на сместа (напр. при машинно нанасяне), 

тя може да се разреди, като се добави вода в количество не по-

голямо от 1 литър на 20 кг смес и след това да се разбърка

Норгипс ООД
ул. Рацлавицка 93, 02-634 Варшава
тел. +48 22 36 96 330 
факс: +48 22 36 96 302

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само 

описание на продукта. Това са общи насоки, 

основани на нашите знания и опит и не се 

отнасят за конкретни приложения. Тъй като 

постоянно подобряваме cи усъвършенстваме 

нашите продукти, запазваме си правото 

да променяме техните параметри без 

предварително уведомление. Представените 

данни не могат да бъдат основание за каквито 

и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, 

свържете се с техническия отдел на Норгипс  

или представител на Норгипс.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

ПОЛАГАНЕ НА СМЕСТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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