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SILORA A 
столярна 
шпаклівка 

 
 

 

ТИП ПРОДУКТУ Готова до використання водорозчинна шпаклівка для столярних робіт. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ Використовується для шпаклювання дерев’яних внутрішніх поверхонь, 
наприклад дверей і меблів. Також підходить для заґрунтованих металевих 
поверхонь. 

ОСОБЛИВІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

СХВАЛЕННЯ 

Засіб SILORA A має гарну адгезію та відмінну здатність до заповнення, що 
забезпечує надзвичайно гладку поверхню. 

 
Продукт отримав міжнародний сертифікат відповідності СЕ. Додаткову інформацію 
наведено на сторінці 2: «МАРКУВАННЯ СЕ». 

 
 

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Сухий залишок Об’ємна частка — прибл. 82 % 

 
Товщина шару 0–2 мм 

 

Леткі органічні сполуки 
(VOC) 

Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC). 

 

Практичні витрати Для обробки всієї поверхні, 1 л/м² із шаром товщиною 1 мм. Для часткового 
шпаклювання поверхонь і заповнення швів, два шари на гіпсокартон, прибл. 
0,3 л/м². 

 
 

Розмір частинок Макс. 0,03 мм 

 
Щільність 1,8 г/мл 

 
 

Час висихання (+23 °C/ 1–2 години/мм залежно від товщини шару. 
50 % RH) 

 

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання. 
 
 

Очищувач Вода 
 

Кольори Білий 
 

Паковання 0,4 л, 3 л 

(наявність залежить від країни) 
 

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки». 
 

Продовження на звороті 
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ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 
Підготовка поверхні Очистьте нові поверхні від пилу й бруду. 

Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь 
RENSA SUPER. 
Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил. 
Крихкі поверхні та необроблені дерев’яні й металеві поверхні потрібно заґрунтувати, 
перш ніж наносити шпаклівку. 

 
Застосування Нанесіть шпаклівку шпателем. Кількість шарів залежить від шорсткості поверхні. 

Висохлу шпаклівку можна фарбувати чи клеїти на неї шпалери. Перед наклеюванням 
шпалер поверхню шпаклівки потрібно заґрунтувати клеєм. 
Під час шліфування шпаклівки рекомендовано надягати захисну маску для очей і обличчя. 

 
Умови застосування Поверхня, що обробляється, має бути сухою. 

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має 
перевищувати +5 °С, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 80 %. 

 
Зберігання Зберігати в прохолодному місці. Не допускайте замерзання. Зберігання: 1 рік у 

невідкритому пакованні. 
 

CE MARKING 

 
 

 

Teknos Oy 
Takkatie 3, P.O. Box 107 
00371 Helsinki, Finland 

(Фінляндія) 
13 

EN 15824 
Оздоблювальні матеріали для 

гіпсокартону. 
Для внутрішніх робіт. 

Нанесення вручну. 

Адгезія > 0,35 МПа 

Реакція на вогонь B-s1, d0 

 
 

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення 
та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість 
продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням 
матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії 

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com. 
 


