
ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.
SEMIN AIRLESS 3 в 1 — шпаклівка для внутрішніх робіт 
із пульверизатором Airless.
Забезпечує гладкість і матовість поверхні без затиран-
ня, має високу покривність.
За допомогою цієї шпаклівки можна виконати три 
дії: поґрунтувати, потинькувати й нанести остаточне 
покриття.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Емульсія акрилової смоли, мінеральний наповнювач, 
похідні целюлози, консервант і різні присадки.
Маса має білосніжний колір та консистенцію, адапто-
вану для використання в пульверизаторі Airless.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРО-
ДУКТ.
SEMIN AIRLESS 3 В 1 розпилюється на зістиковані листи 
гіпсокартону після ретельного огляду й видалення 
пилу або на будь-яку іншу гладку поверхню.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не наносити при температурі нижче +8 °C та вище 
+35° C і на зледенілі поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД НАНЕ-
СЕННЯМ.
Поверхні повинні відповідати вимогам стандарту 
DTU 59.1, тобто бути сухими, чистими та твердими 
й на них не повинно бути залишків роздільних за-
собів та ін.

ЧАС ВИСИХАННЯ.
6–24 години залежно від кількості нанесеного за-
собу. 

СПОЖИВАННЯ.
1,2–1,5 кг/м2.

ПОКРИТТЯ.
Шар шпаклівки SEMIN AIRLESS 3 в 1 можна покривати 
акриловою або алкідною фарбою.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.
DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
• Сухий екстракт: 68 %.
• Щільність: 1,76.
• ЛОВ: < 1 г/л.

УПАКОВКА.
Відра 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ.
18 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в 
захищеному від морозу місці.

НАНЕСЕННЯ.
SEMIN AIRLESS 3 В 1 розпилюється за допомогою 
будь-яких пристроїв Airless, призначених для роз-
пилення шпаклівки. Рекомендований наконечник: 
627.
Для отримання оптимального результату ми ре-
комендуємо дотримуватися наведеного нижче 
методу.
•  Нанесіть перший шар шпаклівки 300–400 г/м2, 

щоб виявити дефекти поверхні. Тримайте пуль-
веризатор на відстані 80 см від поверхні.

• Ретельно огляньте поверхню.
• Нанесіть остаточний шар 1,2 кг/м2.
Ця шпаклівка не потребує затирання.

SEMIN AIRLESS
3 в1
ТРИ ДІЇ:

ҐРУНТОВКА – ТИНЬКУВАННЯ 
ВНУТРІШНЯ ОБРОБКА

AFNOR NFT 36-005, група III, клас 2

ШПАКЛІВКА 
AIRLESS 

ОСТАННЬОГО 
ПОКОЛІННЯ ПЕРЕВАГИ

• 3 в 1.

• Біла й покривна.

•  Гладкий вигляд 
без затирання.

•  Відсутні розводи й 
потьоки по кутах.

• Не тріскається.

• Не тече.

•  Залишається 
матовою під 
бічним світлом.

CONSEILS DE POSE

Не розводити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ШПАКЛІВКА AIRLESS 
ОСТАННЬОГО 
ПОКОЛІННЯ
Шпаклівка Airless 
останнього покоління 
готова до використання, 
вона має надзвичайно 
білий колір, високу 
покривність та 
забезпечує глибоку 
матовість поверхні.

8–35 °C


