
ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА 

ГЛИНЕН ФИНИШ ЗА ПОД B U I L D  T R U S T

CONTRACT N°1004/001 492129

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛИНЕНИЯ ФИНИШ ЗА ПОД на ARGILUS, e естествено оцветено крайно, декоративно покритие за под. Нанася се в слой с дебелина 
между 10 и 15 mm. Продукта може да бъде нанaсян само в интериора върху подходящи основи като: Глинен бетон на Argilus, 
бетонен под, стара керамика (с контактен ГРУНД за Batyclay и Глинен финиш за под Argilus). 
За други основи, моля свържете се с нас.

ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОИДОДИТЕЛЯ

ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ПРИ 
Т от 10 до 25 °C

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОРБИТЕ 
ЗАТВОРЕНИ НА ТЪМНО 

МЯСТО ПРИ СТАЙНА 
ТЕМПЕРАТУРА

ВИНАГИ СГЪВАЙТЕ 
КОЛЕНЕНТЕ , ПАЗЕТЕ 

КРЪСТА

ДОБАВЕТЕ МЕЖДУ 4 И 
5 ЛИТРА ВОДА 

СПОРЕД ЖЕЛАНАТА 
КОНСИСТЕНЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА  СЪХРАНЕНИЕ ПРИ РАБОТА ВОДА

ПРЕДИМСТВА
ГЛИНЕНИЯ ФИНИШ ЗА ПОД на ARGILUS не съдържа смоли и разтворители. Продукта допринася за топлинния 
комфорт на дома.  Важно негово предимство е регулирането на влажността в помещението. Пясъкът с подбрана зърнометрия и 
ниското съдържание на добавена вода, му придават максимална плътност и твърдост.

СЪСТАВ
Глина с контролирана реология от Vendée (Кариерата на ARGILUS, France), пясък и чакъл в различна зърнометрия, минерално свързващо 
вещество, натрошена тухла, охра или естествени оксидни пигменти.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Относително тегло на финиш за под = от 2000 до 2200 kg /m3 
Топлопроводимост = 1 до 1.1 W /mC°
Специфичен топлинен капацитет = 900j/kg C°
Влажност - баланс = 3%
Клас на горимост: France: M0 = Euroclass: A1 ; A2  - Незапалим

ОПАКОВКА 
25 кg Хартиена торба.

РАЗХОДНА НОРМА
около 25 kg торба / m² в 1 cm дебелина 

ОСНОВИ
Глинения финиш за под на ARGILUS е предназанчен за употреба в интериора, върху следните повърхности: 
Глинен бетон Argilus,  вече съществуваща груба бетонна настилка, анхидритни замазки (ARGILUS), стари фаянсови и теракотени 
покрития (с контактен ГРУНД ЗА BATICLAY и Глинен финиш за под ARGILUS). За други повърхности, моля свържете се с нас. 

Глинения финиш за под на ARGILUS НЕ може да се нанся върху следните повърхности: дърво, ПДЧ, стари дървени 
подове, конопобетон, корк, Fermacell плоскости. Повърхностите за глинени подови настилки изискват особено внимание, по 
отношение на тяхната предварителна подготовка. Моля не пренебрегвайте този етап!

France

Made in



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  

WWW.ARGILUS.CO.UK

РАЗРЕЗ
1) Плътна почва
2) Подложка от измит дрнажен чакъл
3) Отичане (по желание)
4) Защитно фолио
5) Изолационни панели (корк, полистирол)

NB : обърнете внимание на класа за компресия

6) Глинен бетон на ARGILUS (5-15 cm дебелина) или съществуваща бетонна основа 
или стар керамичен под

7) ГЛИНЕН ФИНИШ за под на ARGILUS  (10 - 15 mm максимум) 

НАЧИН НА РАБОТА

ГЛИНЕНИЯ ФИНИШ ЗА ПОД на ARGILUS се приготвя в чист смесител за цимент.  

СМЕСЕТЕ НЯКОЛКО ТОРБИ 
ЕДНОВРЕМЕННО (350 ЛИТРА) МИНИМУМ 4 ТОРБИ 

НЕ СМЕСВАЙТЕ САМО ПО ЕДНА ТОРБА 

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
След като проконтролирате вида на основата върху която ще работите и е необходимо предварително да я подготвите, положете слой 
контактен ГРУНД за Batyclay и Глинен финиш за под Argilus , 48 часа преди да започнете  да работите глинения финиш за под. Това ще 
позволи нормалното изсъхване и ще осигури достатъчно контактност на основата за глинения финиш.

СТЪПКА 2: ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА
Смесете едновременно няколко торби в циментов миксер с подходящ капацитет, като добавяте нужното количество вода (около 4 литра на 
торба). Ако водата е твърде много, може да се образуват пукнатини или млечен ефект. Времето за смесване е около 5-6 минути. При 
нанасяне, продукта трябва да е леко еластичен. Ако се появят по-твърди частици, добавете малко вода за да получите хомогенна смес. 
Оставете материала да отпочине няколко минути.

СТЪПКА 3: НАНАСЯНЕ
ГЛИНЕНИЯ ФИНИШ ЗА ПОД се нанася в дебелина между 10 - 15 mm , с помоща на иноксова маламашка и рулетка, за да  се получи 
еднакво дебел слой по цялата повърхност. Препоръчително е да се работи в посока назад, за да се избегне ходене върху нанесения продукт. 
Едновременно в прясно нанесения продукт се влага стъклофибърна мрежа (4 мм квадрат). Мрежата ще предотврати появата на пукнатини и 
ще повиши здравината. Нанасянето изисква прецизност и своевременно изпипване.

СТЪПКА 4: ЗАВЪРШВАНЕ
След изсъхване, в период на  10 дни от нанасянето на глинения финиш за под е необходимо покритието да се защити с 3 слоя 
ЗАЩИТНО МАСЛО Argilus, нанесено с валяк.  Уверете се, че сте почистили остатъци от маслото с парче плат. Защитно масло се нанася 
при спазване на 48 часа период по между слоевете.  Възможно е леко да изшлайфате пода с помоща на машина (MONOBRUSH) в случай, 
че желаете да  получите финиш със структура (Виж кутията с мостри  за под).
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