
 
 

 
 

 

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 фини 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 устойчивост. Фина 
довършителна глинена мазилка (големина на зърната 0 1 мм, суха смес). 

Серия DEKO Естествени добавки: слама, ленена слама, миди, метличина, оцветен мрамор. 
Цветове Бял, бежов, червен, карамел, оранжев, жълт, горчица, син, сив, лилав, зелен, черен, 

снежно бял. Общо над 30 цвята. 
Употреба Използва се за нанасяне върху глинени, варови и други минерални мазилки на 

закрито. Подходяща за шпакловане на гипсокартон, гипсофазер, както и други плочи 
от естествени материали. 

Свойства Глинената мазилка регулира влажността на въздуха в помещенията, поглъща топлина, 
инхибира образуването на мухъл, неутрализира ектромагнитно 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 
да се оформят заоблени ръбове и различни форми. Мазилката има голяма адхезия и 
повърхностна устойчивост. Не са използвани пигменти във фината мазилка, а вместо 
това са използвани глини с различни цветове. 

Основа Препоръчваме да нанесете грунд Saviukumaja върху измазани с глина повърхности. 
Това помага да се предотврати смесването на цвета на фината мазилка с цвета на 
основния слой, подобрява адхезията и предпазва довършителната мазилка от твърде 
бързо изсъхване. Неизмазаните повърхности изисква да бъдат навлажнени преди 
измазване. Препоръчваме да използвате фините довършителни варови мазилки 
Saviukumaja в случай на гладки повърхности с лоша адхезия (бетон, гипсокартон и др.) 
за подобряване на лепилните свойства. 

Условия Температурата на основата и на въздуха трябва да е над 50С. Може да се наблюдава 
малка цветова разлика между различни партиди от един и същ продукт, поради малки 
отклонения в цвета на естествените суровини. 

Инструменти Маламашка, кофа, мистрия (права мистрия, мистрии за оформяне, мистрия 
швейцарска) спрей за мазилка. 

Смесване Добавете 5-6 литра (торба от 25 кг) или 7-8 литра (торба от 20 кг, само в случаите на 
черен цвят) чиста вода към торба със суха смес, 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 

Нанесете слой/слоеве от 2-3 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 

Нанесете слой/слоеве от 2-3 мм. Заравнете повърхността с дълга швейцарска мистрия 
или палетен нож. Оставете мазилката да стегне и изравнете повърхността с влажна 
гъба като използвате кръгови движения. Преди повърхността да изсъхне напълно, 
загладете я с влажна гъба, за да отстраните всякакви остатъчни зрънца от 
повърхността. 



 
 

 
 

Нанасяне III 
(DEKO) 

Нанесете слой/слоеве от 2-3 мм. Заравнете повърхността с дълга швейцарска мистрия 
или палетен нож. Оставете мазилката да стегне и изравнете повърхността с влажна 
гъба като използвате кръгови движения. Преди повърхността да изсъхне напълно, 
загладете я отново с влажна гъба, за да отстраните всякакви остатъчни зрънца от 
повърхността. След като изсъхне напълно, загладете с относително суха гъба, за да 
подчертаете ефекта на декоративните добавки. 

Краен слой Препоръчваме да се използва грунд Saviukumaja за повърхността. 
Поддръжка Потенциални повърхностни повреди могат да бъдат отстранени. Препоръчваме да си 

запазите мазилка от същата партида за тази цел. 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 3.5 – 5 кг/1 м2
 

 Опаковка Слой 2 мм Слой 3мм 

 25 кг прибл. 7 м2
 прибл. 5 м2

 

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

Съхранение Съхранявайте на сухо. 

 

 


