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ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАЗИЛКИ НА ARGILUS ™ СЕ НАМИРА НА 300M ОТ 
КАРИEРАТА ЗА ГЛИНА. НАШАТА ГЛИНА Е 100% ЕКОЛОГИЧНА, РЕЦИКЛИРУЕМА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Мазилка от чиста глина, предназначена за декорации в интериора

СЪСТАВ
Глина от кариерата на Argilus, Vendée (GILLAIZEAU Quarries – Chaillé sous les Ormeaux ; France), пясък от 
същия регион, коноп, целулоза, охра - естествен оцветител.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Тегло насипно = 1200 à 1300 kg / m³ 
Тегло пакетирано = 1600 à 1700 kg / m³ 
Топлопроводимост λ = 0.75 à 0.85 W / mC°
Специфичен топлинен капацитет= 0.85 kj/kg C°

ОПАКОВКА
25 KG хартиена торба или 1000 KG BIG BAG.

РАЗХОДНА НОРМА ЗА 25 KG ТОРБА 
2 m² за слой с дебелина 1 cm 

НЕОБХОДИМА ВОДА ЗА 25 KG ТОРБА
- Мазилката трябва да бъде смесена с миксер. Необходимо е да се добавят 8 до 11 литра вода ( според желаната 
консистенция и цвят) на 25 Kg торба. Светлите цветове, като  (white - бял, cream - крем) се нуждаят от по-малко вода. 
За лекота на работа се увеете, че подготвения материал е с необходимата гладкост и еднородност. 
- Време за смесване 3 до 5 минути
- Време за отпочиване на материала 5 до 10 минути за да се уверите, че глината е добре абсорбирала водата/влагата.   

ОСНОВИ 
ЕДНОПЛАСТОВАТА МАЗИЛКА НА ARGILUS™ може да се нанася върху различни основи  като: камък, тухла, 
газобетон, цимент, циментови блокчета . Овлажняване на стената е необходимо единствено за да се да се улесни 
нанасянето, като се забави изсъхването или за да се почисти от прах. Стена с капилярно действие или селитра може да 
повлияе на мазилката. Подходящите основи за Еднопластова мазилка имат груба структура, без необходимост от 
предварителна подготовка.

НАНАСЯНЕ (виж снимките в края)
СТЪПКА 1 : Мазилката ARGILUS ™ се нанася гладко върху цяла стена с помоща на иноксова маламашка. 

СТЪПКА 2 : Когато мазилката е полуизсъхнала (около 24 до 48 часа след нанасянето в зависимост от климатичните 
условия) се използва пластмасова маламашка за да се изравни и приглади.

СТЪПКА 3 :  За да се получи много гладък и стегнат завършек, използвайте полу влажна гъба, върху суха мазилка, за да 
завършите изглаждането и да накарате конопа да изпъкне.

STEP 4 :

 

След като мазилката изсъхне е необходимо да се забърше със суха гъба за да се отсрани остъчен пясъчен прах.

Топлинен капацитет = 350 à 420 Wh/m³ C°
Влажност - баланс = 2.5% при суха повърхност 
Клас на горимост: France: M0 = Euroclass: A1 ; A2  - Незапалим

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА

ЕДНОПЛАСТОВА МАЗИЛКА

WWW.ARGILUS.FR

ГОТОВ ЗА 
УПОТРЕБА

* ПРЕИМУЩЕСТВА НА ГЛИНАТА: Без притеснение по отношение на отвореното време за работа. Ако материала
присъхва твърде бързо, спокойно можете отново да го намокрите и да продължите работа. Същото важи и за вече
нанесената мазилка. Работата може да бъде довършена 2 - 3 дни след нанасянето на основния слой, чрез овлажняване на
повърхността. Ако се появат малки пукнатини след периода на изсъхване, само ги навлажнете заедно с участъка около
тях и пригладете отново с гъба за да се заличат.



За всякакви възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Argilus на 00 33 2 51 34 93 28 или с представителя за 
България и региона - Брезза ди колори ООД  +359 879 82 58 50 

WWW.BREZZADICOLORI.COM  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ НА ЕДНОПЛАСТОВА МАЗИЛКА ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА

Стъпка 3 - на половината от 
времето за съхнене, приглаждане с 
пластмасова маламашка.

Стъпка 2 - Нанасяне с иноксова 
маламашка или мазилкополагаща 
машина в слой с дебелина 1 см. 

Стъпка 4 - След изсъхване на мазилката, се 
забърсва с полувлажна гъба  за да се отстрани 
остатъчен прах и да се изкара сламата на 
повърхността. 

Стъпка 1 - Директно нанасяне  върху 
овлажнена тухла (без грунд)

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ
Времето за съхнене да не надвишава 3 дни. Мазилката съхне единствено чрез движение на водата към външността. 
Вентилирайте и затоплете помещението ако е необходимо за да избегнете загниване. През зимния период (ноември-
март) е задължително да използвате изсмукващ аспиратор. Мазилката става по-лека при сушене.

МАЗИЛКОПОЛАГАЩА МАШИНА
ЕДНОПЛАСТОВАТА мазилка на ARGILUS ™ може да се нанася чрез мазилкополагаща машина тип Lancy, Euromair…
За тази цел на първо мясо трябва да се уверите че сте подготвили добре материала, като сте смесили с вода (между 8 и 11 
литра на 25 кг торба и средно 5 мин. време за отпочиване). Отворът на машината трябва да е достатъчно широк за да 
излезне продукта. Без употреба на дебит редуктор; тръбата се фиксира директно върху голямата тръба. Диаметъра на 
тръбата трябва да е минимум между 12 и 14 мм. 
Може да прегледате видео: https://vimeo.com/96075746        или на: brezzadicolori.com и www.argilus.fr  

РЕЦИКЛИРАНЕ
Мазилката и материала са повторно използваеми, рециклируеми и компостируеми.

ЦВЕТОВЕ
ЕДНОПЛАСТОВАТА мазилка на ARGILUS ™ се състои от естествени суровини. Не трябва да се изключват някои леки 
разминавания в нюансите на цветовете, които придават истинската автентичност на този вид мазилки. Препоръчва се 
смесването при подготовката да е добре направено, за да се избегне разпрашване на разтворимите материали на стената. 
Това са естествени процеси, които не могат да бъдат претендирани от производителя. 

ЕКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕДНОПЛАСТОВАТА мазилка на ARGILUS ™ 
Глината отговаря на много изисквания за QEB (Building Environmental Quality) - Екологично качествено строителство
1 : Строителството с глина е много адаптивно и старите сгради са доказали  издръжливостта си във времето. Глината се превръща 
отново в глина, което я прави 100% устойчива.
2 : Изключително малко неудобства на мястото: ограничен шум, без замърсяване на района, ниска консумация на енергия.
3 : Енергорегулатор:  глината е много добър терморегулатор, което позволява значително енергоспестяване.
4 : Ниска консумация на вода по отношение на производството и употребта на материала.
5 : Управление на отпадъците: нестабилизираната глина се използва повторно за производство и не произвежда отпадъци.
6 : Благодарение на възможността си за приемане и отдаване на влагата, глината дава висок хигрометричен комфорт (оптимална 
за човешкото здраве влажност) през всички сезони. 
7 : Глина е много добър шумо изолатор благодарение на ниското отразяване на звука и осигурява добър акустичен комфорт.  
8 : Натуралността на продукта дава визуален комфорт.
9 : Глината абсорбира миризми, което дава по-добър обонятелен комфорт.
10 : Глината предоставя отлично качество на хигиена: натурален продукт, лесно проследим, нетоксичен.


