
 
 

 

 
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 
 
 
 
 
 
 
 

 Затирається до глянцю 

 Високий ступінь білизни 

 Високоякісне вирівнювання в «нуль» 

 Можливість створення фактурної поверхні 

 Економічна та зручна у застосуванні 
 
 
 
 
 

 
 
 

Суміш ТМ «MASTER» ГВ.2. ШГ1 біла ДСТУ Б В.2.7-126:2011 
 

 
               
ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Суміш будівельна суха модифікована для шпаклювання на основі гіпсу  «MASTER-SATENPRO» 
призначена для підготовки бетонних, цегляних і оштукатурених поверхонь всередині будівель під 
різноманітне оздоблення та фарбування (товщина шару до 5 мм); для надання оштукатуреним 
поверхням ідеальної рівності. Застосовується в приміщеннях із звичайною вологістю повітря.  
 
 
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути: 
- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або 
вручну);  
- міцною (не нижче міцності покриття); 
- сухою (вологість не більше 4%); 
- за наявності тріщин, западин та нерівностей основу рекомендується вирівняти гіпсовою штукатуркою 
ТМ «MASTER» (за 24 години до початку робіт); 
- для підвищення контакту з сумішшю для штукатурення основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ 
«MASTER» чи ТМ «іMASTER»». 
 
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад   ……………....…. суміш гіпсу та мінеральних заповнювачів, модифікована полімерними домішками 
Крупність заповнювача не більше ……………..……….……………………………...…………….………… 0,3 мм 
Час придатності зачиненої суміші для використання…….……………………….……..……………………120 хв 
Міцність зчеплення з основою………….…….....…………..………………….….………….…….……….…0,6 МПа 
Межа міцності на стиск (через 7 діб) …………….…………………………………..………..……………..  2,5 МПа 
Рекомендована товщина шару…………….……………………………….…………………………...……… до 5 мм 
Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші ………………………….0,43 - 0,47 л / 1 кг 
Температура використання   …………………………………………………….………………… від +5

0
С до +30

0
С 

Температура поверхні основи  ………………….. …………………………..….…………...…… від +5
0
С до +30

0
С 

Витрата суміші…………...………………………….……………………………..............................….1 кг / м
2 / 1 мм 

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20
0
С і відносній вологості 60%. 
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Роботи виконувати при температурі повітря та поверхні основи від +5

0
С до +30

0
С. Температура поверхні 

основи повинна бути у таких же межах. 
 У приміщеннях за дві доби до початку робіт, у процесі їх виконання, а також протягом трьох діб по 
закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму не нижче +5

0
С до +30

0
С.  

Суху суміш затворити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати 
(рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Розчинену суміш витримати 5 
хвилин, після чого знову перемішати. Розчинена суміш придатна до використання протягом  120 хвилин 
(за рекомендованих  атмосферних умов). Наносять суміш «MASTER-SATENPRO» на поверхню за 
допомогою шпателя або терки. Рухи виконують перпендикулярно один одному. Залишки шпаклівки 
знімають шляхом помірного натискання шпателя під кутом до поверхні, яка облицьовується.  
Затирання виконують наждачним папером або замивають методом "мокре по мокрому" при товщині шару 
від 3 мм через 60 хвилин після нанесення суміші.  
Улаштовуючи багатошарове покриття, кожен наступний шар шпаклівки потрібно наносити після 
висихання попереднього (через 24 години). 
Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення 
робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та 
естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує  провести самостійні випробування на 
окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та 
зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції 
не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламацій. 
 
 
 
Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові 
рукавички). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити 
великою кількістю води і звернутися до лікаря. 
 
Термін придатності: 6 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. 
Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029 
 
Пакування: Паперовий мішок 25 кг (5 кг), 40 (200)  мішки на піддоні  
 
Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщені при 
температурі не більше +40

0
С і вологості повітря не більше 75%. 

 
Гарантії виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам 
при виконанні правил транспортування,  зберігання та виконання комплексу робіт. 
 
Виробник:  ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса  65025, Україна 
Тел./факс:  +38 (0482) 300-088  Номер гарячої лінії 0 800 604 831  www.master.ua 
 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

 


