
FLIESST & FERTIG 

SCHNELL

(Излей и Бързо 

готово)

Саморазливна еластична 

смес за изравняване на 

подови настилки с бързо 

действие, за слоеве от 1-30 

мм, за вътрешни работи.

Еластична смес за изравняване на подови настилки 

с бързо, висококачествено действие. Приложима е 

и за бърза тънкослойна шпакловка за отстраняване 

на малки неравности, например преди да залепите 

подовата настилка. За тънки и дебели слоеве от 1 

до 30 мм. Самоизглажда се с удивително бързина. 

След 2 часа е проходима. След 12 часа можете да 

продължите със завършителните работи. С голяма 

здравина, подходяща за приложение върху стари 

плочки и асфалтова замазка, без предварителна

замазка. 

Важно: За хигроскопични основи грундирайте с 

BESTE BASIS. 

Бърза направа на равна 

основа за поставяне на 

килими и мокети

Продукти за изравняване на неравни подови

повърхности

Характеристика на продукта



1. За изравняване на неравни подови площи, например за стаи, 

коридори, помещения за свободното време, с дебелина на слоя от 

1-30 мм.

2. При шпакловка за отстраняване на последни неравности преди 

слагането на подови настилки и преди полагането на мазилка, боя 

(минимална дебелина на слоя 1 мм).

3. Като подова настилка, например в килери, помещения за 

свободното (минимална дебелина на слоя 3 мм).

4. Като изравняваща замазка на неравни или ненивелирани мазилки 

(дебелина на слоя до 30 мм).

За вътрешни работи. 

Подходящ за: бетон, порест бетон, циментови, анхидритни, магнезитни мазилки, 

подово отопление, сухи замазки, например плочи от гипсокартон, 

гипсофазер и циментофазер, асфалтова замазка, стари плочки, 

пластмасови мазилки

Свойства: с добра носеща способност, без пукнатини, чиста, да не е влажна, 

без мазнини, восък и почистващи материали, да не се прилага върху 

основи с лоша носеща способност

Подготовка: Мазилки от бетон и цимент: отстранете слоя цимент, като го 

намокрите, с помощта на стоманена четка. Оставете основата да 

изсъхне. Грундирайте с BESTE BASIS. Оставете да изсъхне поне 4 

часа. За анхидритни и магнезитни мазилки: шлайфайте, 

отстранете праха с прахосмукачка, грундирайте. Асфалтова 

замазка: почистете с метла, не е нужно да грундирате. Плочки, 

замазки: почистете с препарат, не е нужно да грундирате. Сухи 

подове, порест бетон: Обезпрашете. Грундирайте. Замазки:

Фугите между пода и стената попълнете със стиропорови ленти, за 

да избегнете изтичането на сместа и образуването кухини.

Разбъркайте съдържанието на пакета (20 кг) в бавно работещ миксер 

с 4-5 л вода. След 5 минути разбъркайте още веднъж. Консистенция: 

течна, сироповидна. Не смесвайте повече от 2 пакета наведнъж. 

Започнете да изливате материала на части, започвайки от едната 

стена. Междувременно смесете и втория пакет и се погрижете да 

имате достатъчно материал, за да можете да изливате кофа след 

кофа последователно. Подпомогнете изливането на сместа с помощта 

на мистрия, съответно използвайте валяк или градинско гребло. 

Приложение

Видове основи и подготовката им

Работа с материала



Работата със сместа трябва да бъде в рамките на 15-20 минути. 

Предпазвайте смесения материал от достиг на въздух и слънчева 

светлина. (обработвателен процес вж. FLIESST&FERTIG)

Разход, покривна способност, според приложението и дебелината на 

слоя
Приложение дебелина на 

слоя

разход Покривна способност на 20 кг 

FLIESST&FERTIG SCHNELL

Шпакловка 1 мм 1,5 кг/м2 13,0 м2

Настилка 3 мм 4,5 кг/м2 4,5 м2

Изравняване на 

настилка

30 мм 45 кг/м2 0,45 м2

Време за преработка (на засъхване): 15-20 мин. Работна 

температура: 5-30 оС. Проходимост: след 2 часа. Време на 

изчакване преди лепене с лепилата на LUGATO, съотв. замазка 

(до 10 мм слой на сместа за изравняване): 12 часа за лепена на 

плочки; 24 часа (за лепена на килими, боядисване или замазка); 3 дни 

(лепене на PVC); 7 дни (лепене на паркет). Всички данни се отнасят за 

15-20 оС и относителна влажност 65 %. Температурна устойчивост: 0 

до 70 оС. Якост на опън при огъване/якост на натиск: (28 дни): 4,7 

N/мм² / 15 N/мм². Якост на свързване върху бетон: (28 дни): 2,5 N/мм².

Съдържание: обикновен и специален цимент, кварцов пясък, 

синтетични добавки, препарат за изравняване, обезпенител. 

Екология: без влакна и кварцово брашно, без казеин. Ниско хроматно 

съдържание по TRGS 613. GISCODE ZP1. Опаковки: 20 кг, 5 кг.

Трайност: В оригиналната опаковка – 12 месеца. Да се съхранява на  

сухо.

• При дебелина на слоя под 3 мм изравнете равномерно материала с 

мистрия.

• Максималната здравина на слоя върху стари плочки и асфалтова 

замазка е 5 мм.

• Минималната дебелина на слоя преди лепене на паркет е 5 мм.

• Високите температури съкращават времето за обработка.

Данни за продукта

Моля да се има предвид


