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ТЕРАФЛЕКС® ФУГОПЪЛНИТЕЛ                     
ЗА ГИПСКАРТОН 
ммооддииффииццииррааннаа  ссммеесс  ннаа  ггииппссоовваа  оосснноовваа  сс  ввииссооккаа  яяккоосстт  ии  
ууддъъллжжеенноо  ввррееммее  ннаа  ррааббооттаа,,  ззаа  ззааппъъллввааннее,,  ииззррааввнняяввааннее  ии  
шшппааккллооввааннее  ннаа  ппллооссккооссттии  оотт  ггииппссккааррттоонн,,  ггииппссффааззеерр  ииддрр..    
 
 

Предназначение 
ТЕРАФЛЕКС® ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН е    
модифициран продукт на гипсова основа предназначен за 
ръчно запълване, изравняване и шпакловане на фуги при 
монтаж на плоскости от гипскартон, гипсфазер и др., както 
и тяхното цялостно шпакловане. Използва се също и за 
фугиране на гипсови блокове и вътрешни декоративни 
корнизи и орнаменти. 
Съдържащите се в състава на продукта модификатори му 
позволяват да поема бързо добавената вода, 
възпрепятствайки нейното попиване в структурата на 
фугата. Приготвеният разтвор притежава гъста и 
еластична констистенция, с постоянен обем, която не 
образува бучки и която позволява изключително лесно 
шпакловане и обработване. Дългото отворено време 
гарантира достатъчно време за обработка и осигурява 
пълното използване на приготвения разтвор. 
ТЕРАФЛЕКС® ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН  притежава висока сила на сцепление с основата 
и отлична запълваща способност. Високата модификация на сместа повишава якостните показатели 
и гъвкавост на крайното покритие, както и неговата устойчивост на напукване. Фината структура и 
специалния състав на продукта осигуряват необходимата гладкост на запълнената фуга и 
позволяват нейното безпроблемно шлайфане и финално боядисване. 

 
 

 
 
 

Свойства 
повишена якост и гъвкавост след изсъхване водорегулираща способност 
подобрена устойчивост на напукване гъста и еластична консистенция без бучки 
високо сцепление с основата лесно шпакловане и шлайфане 
отлична запълваща способност удължено време за работа с разтвора 
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Състав 

Бяла хомогенна смес на гипсова основа, модификатори и специални добавки. 
 
 

Опаковка и разходна норма 
Опаковка:       Разходна норма: 
Хартиени торби по 5 кг.   около 0,500 кг/м2 на 1 мм слой 

Разходната норма е усреднена и зависи силно от 
размера на фугата и приложението! 

 
 

Срок на годност и съхранение 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най-
добре върху палети).  
Да се избягва прекият контакт със земята! Да се пази от влага! 
Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 

 
 

Указания за работа 
Подготовка на основата 
ТЕРАФЛЕКС® ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН се захваща към различни основи, които са здрави 
и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и 
стабилна. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със 
слаба механична устойчивост.  
Плоскостите от гипскартон трябва да бъдат монтирани здраво към носещата конструкция и фугите 
между тях да са почистени и обезпрашени.  
Да не се пристъпва към работа с продукта при температури на въздуха и основата под 10°C и 
над 30°C! 
 
Приготвяне на сместа 
В чист неръждаем съд се налива чиста вода без примеси и към нея постепенно се добавя 
ТЕРАФЛЕКС® ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН в съотношение 1 кг. на 500-600 г. вода. 
Препоръчва се първоначалното разбъркване на по-гъст разтвор с по-малко количество вода, като в 
последствие такава бъде добавяна до постигане на необходимата гъстота.  
Да не се добавя допълнително количество суха смес към вече разбърканият разтвор защото 
води до образуване на бучки! 
Да не се смесва с гипс, цимент, пясък и др. материали!  
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Получената смес се разбърква с нискооборотна електрическа бъркала (400-800 оборота/мин.) до 
получаване на хомогенна смес без бучки. Оставя се да „узрее“ от 3 до 5 мин. за да се извърши 
пълното разтваряне на всички пълнители, след което се разбърква отново. 
Консистенцията на разтвора се подготвя в зависимост от условията на обекта и от технологията на 
нанасяне. Тя трябва да бъде еднаква за целия работен обект! 
Полученият разтвор е готов за работа и запазва свойствата си до 70-80 минути в зависимост от 
температурата и влажността на въздуха. 
 
Начин на работа 
Разтвора се нанася плътно и стабилно във фугата по нейната дължина и се поставя стъклофибърна 
или хартиена армираща лента. Мрежата трябва да се притисне така, че страничните и кантове да 
потънат в слой с дебелина около 1 мм. Главите на крепежните елементи трябва да бъдат също 
зашпакловани. 
Върху така положената мрежа не се нанася веднага втори слой фугопълнител! Нанасянето на такъв 
се извършва след пълното изсъхване на първият слой! 
След около 10 часа (в зависимост от влажността и температурата на въздуха) се извършва 
допълнителното шпакловане на фугата, като тя се заравнява с повърхността на плоскостите от 
гипскартон без да се допуска образуването на преход. 
Да се избягва натрупването на материал! Излишната смес да се отстрани механично! Евентуални 
неравности при шпакловането трябва да бъдат изшлайфани след изсъхване. 
Смес, която вече се е втвърдила, не може да бъде повторно смесвана с вода и трябва да бъде 
изхвърлена! Използването на вторично разреден с вода продукт води до напукване на фугите! 
 
Внимание! 
Работата с материала да се извършва в сухо време при температура на основата и околната 
среда от +10ºC до +30ºC и влажност на въздуха под 65%.  
Прясно нанесеният разтвор да се пази от замръзване и пряко слънчево греене! 
Да не се използват инструменти, по които има ръжда, замърсявания или следи от други 
вещества (боя, втвърдена мазилка, разтворители и др.)! 
Инструмент и съдове, които са замърсени съкращават времето за работа с материала! 
Смес, която вече се е втвърдила, не може да бъде повторно смесвана с вода и трябва да бъде 
изхвърлена! 
Нанасянето на боя или други материали върху повърхността може да бъде извършвано едва 
след пълното втвърдяване и изсъхване на фугопълнителя! 
Преди нанасянето на финишно покритие или облепване с тапети, повърхността трябва да 
бъде предварително грундирана! 
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Описание на опасностите: 
Не съдържа опасни химически вещества.      

 
 

Класификация 
Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт: 
 

Европейски стандарт Клас Протоколи от изпитване 
БДС EN 13963  3В  № 222-3-73/02.06.2014 

 
 

Технически данни 
Протоколи от изпитване са издадени от Нотифицирано лице (NB 2032) за оценяване на 
съответствието Научноизследователски институт - НИСИ ЕООД, гр. София. 
 

Показател Мерна 
единица 

Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Ситност на смилане (остатък в/у сито 0,2 мм) % EN 13963:2005 < 1 

Време на свързване min EN 13963:2005 150 ±0,16 

Разрушаващо натоварване чрез опън N EN 13963:2005 21,0 ±0,1 

Якост на сцепление при опън N/mm2 EN 13963:2005 ≥ 0,25 

Пукнатиноустойчивост mm EN 13963:2005 ≤ 50 

Реакция на огън - EN 13501-1:2007 
+A1:2009 клас А1 

 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


