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ARGILUS TECHNICAL SPECIFICATIONS

КИРПИЧЕНА МАЗИЛКА

НАНАСЯНЕ
СТЪПКА 1: КИРПИЧЕНАТА мазилка на ARGILUS ™ се нанася гладко и равно върху цяла повърхност с помоща на 
иноксова маламашка или маламашка за цимент. Мазилката може да бъде нанесена и машинно (моля, консултирайте се  
с производителя).
СТЪПКА 2: Ако мазилката е прекалено суха, трябва само да бъде адекватно овлажнена с помощта на пулверизатор. 
СТЪПКА 3:  КИРПИЧЕНАТА мазилка на ARGILUS ™ е предназначена единствено за хастар.  Следователно, няма 
нужда да се усъвършенства завършването, т.к. в последствие, следва да бъде покрита със слой ЕДНОПЛАСТОВА 
Мазилка или ЗАВЪРШВАЩА мазилка ARGILUS. 
- КИРПИЧЕНИЯТ Пълнеж на ARGILUS (който е различен от  КИРПИЧЕНА Мазилка ) се нанася ръчно. По-големият 
размер на сламата в състава му не позволява да се използва машина за нанасяне. 
- Когато се нанася на много дебело, по време на втвърдяването (изсъхването) е възможно да се появят малки 
пукнатини, но те няма да окажат влияние на следващия слой мазилка.  

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

Влажност-баланс = приблизително 2.5% при суха 
повърхност. 
Клас на горимост: France: M0 = Euroclass: A1 ; A2  - 
Незапалим

ПРИЛОЖЕНИЕ (кирпич в суха форма)
Базирания на чиста глина КИРПИЧ е идеален и за реставрация на стари сгради,  coats.

СЪСТАВ
Глина от Франция, добита от Vendée (кариерата на ARGILUS), алувиален пясък от същия регион, слама от ечемик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Тегло пакетирано = 900 до 1100 kg / m³ 
Топлопроводимост λ = 0.40 to 0.50 W / mC°
Специфичен топлинен капацитет = приблизително 0.80 kj/kg C°
Топлинен капацитет = приблизително300 до 350 Wh/m³ C° . 

ОПАКОВКА
25 KG хартиена торба или 1000 KG BIG BAG.

РАЗХОДНА НОРМА (може да варира в зависимост от качеството на основата)

1 ТОРБА 25 KG: 

приблизително 1 m² в15 до 20 mm дебелина на слоя
1 BIG BAG : 

приблизително 15 до 20 m² в 5 cm дебелина 

НЕОБХОДИМА ВОДА ЗА 25 KG ТОРБА
- КИРПИЧЕНА мазилка на ARGILUS трябва да бъде смесена в смесител/миксер за бетон. Добавят се 8  до 9 литра вода  
към 25 кг торба.  
- Време за смесване: 3 до 5 минути.
- Време за отпочиване: 10 до 20 минути позволявайки на глината и ечемичената слама да поемат влагата. След времето за 
отпочиване, може да се добави малко количество вода за да се получи гладка смес, позволяваща качествено нанасяне. 

ОСНОВИ  
КИРПИЧЕНАТА мазилка на ARGILUS  може да бъде нанесена върху различни основи, като:
- Стар зид
- Камък, кирпич, глинена мазилка със слама, тухлена зидария, облицовъчни тухли…

- Стени от сламени бали (за външен и вътрешен хастар), тръстикова рогозка/панел…
- За други видове основи, моля свържете се с нас.

Основата трябва да бъде чиста, здрава и обезпрашена. Може да бъде леко овлажнена преди нанасяне на слой кирпичена 
мазилка с цел да се подобри контактността. Всички остантъчни бои, мазилки, тапети трябва да бъдат отстранени. Стена 
с капилярно действие или селитра може да повлияе на мазилката.

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА
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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  

ИЗИСКВАНЕ ЗА ДЕБЕЛИНАТА ПРИ НАНАСЯНЕ на КИРПИЧЕНА мазилка 
- 15 до 30 мм максимум за слой

ВНИМАНИЕ: Всеки пласт от КИРПИЧЕНАТА мазилка трябва да бъде нанесен върху суха основа. Всеки предишен сл 
ой трябва да се остави да изсъхне напълно, преди да се нанесе следващия. 
ВНИМАНИЕ: Максималната дебелина на КИРПИЧЕНАТА мазилка не трябва да надвишава 50 - 80 мм или 3 слоя 
приблизително.  

* ПРЕИМУЩЕСТВА НА ГЛИНАТА: Времето за работа не е проблем: ако мазилката стане прекалено суха, трябва
само да се овлажни отново за да се продължи работа. Същото се отнася и за довършването, което може да стане
на следващия ден след нансянето, като само се овлажни повърхността на мазилката. Глинената мазилка може да
бъде безкрайно овлажнявана докато се получи желаният завършек.

ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ
КИРПИЧЕНАТА мазилка на ARGILUS трябва да втвърди в рамките на 7 дни след нансянето при слой с дебелина 10-30 
мм. За по-добри условия за втвърдяване (изсъхване) е силно препоръчително да се поддържа адекватна вентилация по 
време на нанасянето и известно време след това  (5-6 дни).    През дъждовния и студения период е възможно и  да се 
затопли помещението, като същевременно се поддържа адекватна вентилация. 

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

ЕКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ГЛИНЕНА МАЗИЛКА ARGILUS ™
Глината отговаря на много изисквания на 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% рециклируем материал.
2 : Изключително малко неудобства на строежа: 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/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, осигуряващ 
висококачествена, здравословна среда.


