
 
 

 
 

 

Описание Глинените мазилки на Saviukumaja са единствените глинени мазилки, произведени в 
Естония и целия близък регион, които са тествани съгласно немския стандарт за земни 
мазилки (DIN 18947:2013 08). Съгласно стандарта, мазилките принадлежат към по-

високия клас на якост S II. Нашите довършителни глинени мазилки включват глини с 
различен цвят и пясък, които са внимателно подбрани с помощта на специална крива 
за оценка, което да гарантира тяхната много добра функционалност и повърхностна 
устойчивост. Довършителна глинена мазилка (големина на зърната 0 2 мм, суха смес, 

добавка от влакна от котешка опашка). 

Цветове Тъмно червен, червен, кафяв, син, сив. 
Употреба Използва се за нанасяне върху различни видове мазилки на закрито. Подходяща като 

довършителна мазилка към базовия слой. Подходяща за измазване на различни 
видове повърхности (дърво, камък, тухла, глина, вар и други минерални мазилки, 
тръстикови плочи, сламени стени, бетонни блокове, Aeroc, Fibo и др.). 

Свойства Глинената мазилка регулира влажността на въздуха в помещенията, поглъща топлина, 
инхибира образуването на мухъл, неутрализира ектромагнитното замърсяване, 
подтиска ехото и е подходяща за хора, страдащи от алергии. Глинената мазилка на 
Saviukumaja е 100% естествена и с възможност за многократна употреба. Възможно е с 
нея да се оформят заоблени ръбове и различни форми. Мазилката има голяма 
адхезия и повърхностна устойчивост. 

Основа Основната повърхност трябва да е здрава, издръжлива на натоварване, суха, 
абсорбираща, с добри лепилни свойства, и определено чиста от прах, бои и смазочни 
материали (масло, грес и др.). Препоръчваме да използвате тънка тръстикова 
подложка при измазване на дървени повърхности (плочи, ПДЧ и други видове на 
дървесна основа с гладка повърхност); използвайте тръстикови плочи, естествени 
влакнести плочи, коркови плочи или друг естествен изолационен материал. 
Препоръчваме да използвате плат тип зебло за подсилване на втория слой мазилка (с 
наслагване 7 10 см) 

Условия Температурата на основата и на въздуха трябва да е над 50С.  
Инструменти Маламашки, мистрии (права мистрия, мистрии за оформяне и довършване, мистрия 

тип швейцарска). Нанасяйте ръчно или със спрей за мазилка. 
Смесване Добавете 5-6 литра чиста вода към торба от 25 кг суха смес и разбъркайте добре. Най-

добрият начин е да приготвите сместа един ден преди измазването. Сместа трябва да 
се остави да престои минимум половин час. Мазилката трябва да се разбърка отново 
след престояване. 

Нанасяне I 
Структурна 
мазилка 

Почистете и навлажнете предварително основната повърхност. Нанесете слой от 4-6 

мм. Заравнете повърхността с дълга швейцарска мистрия или палетен нож. Оставете 
мазилката да стегне и подравнете с гумена маламашка, като използвате кръгови 
движения. 

Нанасяне II 
Гладка 
мазилка 

Почистете и навлажнете предварително основната повърхност. Нанесете слой от 4-6 

мм. Заравнете повърхността с дълга швейцарска мистрия или палетен нож. Оставете 
мазилката да стегне и изравнете повърхността с гъба, като използвате кръгови 
движения. Преди повърхността да изсъхне напълно, загладете я внимателно с влажна 
гъба отново, за да отстраните всякакви остатъчни зрънца от повърхността. 

Сушене Мазилката изсъхва след като се изпари водата в нея, затова трябва да проветрявате 
помещенията правилно при топло време, а в студените месеци през отоплителния 



 
 

 
 

сезон, използвайте вентилатори, конвектори, уреди за улавяне на влагата, за да се 
подпомогне процеса на изсъхване на мазилката. Прекалено дългото сушене и 
прекомерната влажност на въздуха може да доведе до образуване на плесен по 
повърхността на мазилката, което не е вредно за вашето здраве. Когато изсъхне 
повърхността, трябва да изтриете плесента от повърхността. 

Краен слой Ако използвате довършителната мазилка като последен слой, препоръчваме да се 
използва грунд Saviukumaja за повърхността. Преди нанасяне на финишния грунд, 
използвайте мека четка, за да отстраните с нея всякакви остатъчни зърнести 
материали от повърхността. За постигането на по-гладки повърхностни текстури и по-

фин зърнест модел,  препоръчваме използването на фина глинена мазилка, която се 
предлага в различни цветове и може да се обогати с различни декоративни естествени 
добавки. 

Поддръжка Потенциални повърхностни повреди могат да бъдат отстранени. За тази цел 
препоръчваме да си запазите мазилка от същата партида. Мазилката може да се 
почисти по сухия метод (без вода/химикали/влажна гъба) или отново да се покрие със 
същия материал. Глинената мазилка е антистатична и не събира прах. Глинената 
мазилка абсорбира масла и течности. 

Разход 7 – 10 кг/1 м2
 

 Опаковка Слой 4 мм Слой 6 мм 

 25 кг прибл. 3.5 м2
 прибл. 2.5 м2

 

 1000 кг прибл. 140 м2
 прибл. 100 м2

 

Опасност Избягвайте вдишването на прах и контакт с очите. В случай на контакт с очите, измийте 
с физиологичен разтвор. 

Съхранение Съхранявайте на сухо. 

 

 


