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Подготовка на основата 
Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата 
или влошаващи свързването. GHP 210 SV се нанася машинно или ръчно, използвайки маламашка и мастар. 
Предварително основата следва да е подготвена със свързващия циментов грунд SHP 205. 
 
Полагане 
Машинно нанасяне:  
Първо машината трябва да се включи към електрическата система и водното захранване. Преди започване на 
работа да се настрои водното подаване за получаване на подходяща консистенция за нанасяне. Нанасянето на 
материала се извършва от горе на долу по стената. 
 
Ръчно нанасяне: 

В подходящ съд, пълен с 6.4 – 7.2 л чиста вода се добавя една 40 кг торба суха смес GHP 210 SV. Цялата 
смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да 
съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество може да се използва за не повече от около 5 часа. 

Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се 
повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната 
температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. 

GHP 210 SV се нанася с дебелина 10–25 мм в един слой, изтегля се с мастар и се заглажда с маламашка. 
Да не се полага с по-голяма дебелина от препоръчаното! При горещо време и/или високи температури времето за 
изсъхване и свързване се скъсява значително и има опасност от напуквания. В този случай е необходимо 
периодично напръскване с вода в следващите 2 дни след полагането на материала. Така положеният материал 
трябва да бъде оставен да изсъхне напълно преди последващи покрития. Времето за изсъхване зависи от 
дебелината на слоя, атмосферните условия и е около 15 дни. 

При използване на GHP 210 SV за измазване на външни стени, след изсъхване върху него задължително 
трябва да се нанесе финишен водоотблъскващ слой. 
 

Да не се полага: 
- Ако се очакват отрицателни температури до 24 часа след нанасяне на материала. 
- При влажни атмосферни условия или дъжд. 
- На директно огрени от слънцето фасади и/или нагорещени повърхности. 

 
Разходна норма 
13 - 15 кг/м2 за 1 см дебелина. 
 
Препоръки за безопасност 

• S2 Да се пази от достъп на деца 
• S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата 
• S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ 
• S37 Да се ползват предпазни ръкавици 

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване. 
 
Съхранение и срок на годност 
Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0˚C. Срок на годност в 
оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 

 

Thrakon GHP 210 SV 
 
GHP 210 SV е готова за употреба основна хастарна мазилка за измазване на зидарии 
от керамични тухли или газобетон. Използва се също и за подготовка на основата 
преди полагане на финишни и декоративни покрития. Съдържа цимент, хидратна вар, 
кварцов пясък, минерални пълнители и добавки. GHP 210 SV има много добро 
сцепление с минерални повърхности и помага за изглаждане на основата преди 
полагане на финишното покритие. Зърнометрия - max 1,5 mm. 
 
Области на приложение 
GHP 210 SV се използва като основен слой в THRAKON 3-слойната система за 
измазване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. За вътрешна и външна 
употреба. 
 


