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Thrakon DEC 424 
 
DEC 424 е бяла благородна мазилка на циментова основа, водоотблъскваща, UV устойчива, с 
много добро сцепление с минерални основи. 
За вътрешна и външна употреба върху фасади, вътрешни стени, огради, в THRAKON 
топлоизолационни системи и др. Съдържа цимент, хидратна вар, минерални пълнители и 
добавки. Пердашена структура. Зърнометрия: 1,5 и 2,0 mm.  
 
Области на приложение 
DEC 424 се използва като финишно покритие за оформяне на фасади и вътрешни 
пространства на новопостроени и стари сгради. Участва като финишно покритие в трислойната 
THRAKON система за измазване на зидарии (SHP 205 – GHP 210 – DEC 424).  

 
Полагане 
Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата 
или влошаващи свързването. Препоръчителна е предварителна обработка на основата с акрилния грунд THRAKON 
GLX 294. В случаи на силно попиващи основи трябва да се нанесат два слоя от грунда. DEC 424 може да се нанася и 
върху стени измазани с основна хастарна мазилка GHP 210, мазилка FHP 225 или шпакловка FHP 221. 
 
DEC 424 се нанася ръчно или машинно. 
 
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. След нанасяне на 
стената, мазилката се обработва с пластмасова пердашка. 
 
Ръчно нанасяне: 
Една 25 кг торба суха смес DEC 424 се изсипва в подходящ съд, пълен с 7,0 л чиста вода. Сместа 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 1 час.  
 
Готовата смес се нанася с маламашка от неръждаема стомана. За постигане на желаната структурата положената 
мазилка се обработва с пластмасова пердашка. В зависимост от желания краен ефект, положената мазилка може да 
се обработва с хоризонтални, вертикални или кръгови движения. Пердашката трябва да се почиства често, за да не 
остават натрупвания по нея. Пердашката да не се почиства с вода – допълнителното количество вода може да 
остави петна по мазилката. След полагане мазилката не трябва да се мокри както стандартните хастарни мазилки.  
Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта, ще се повиши 
свиването на разтвора и е възможна промяна на цвета. 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. Да не се работи на директно 
огрени от слънцето фасади, при мъгла или дъжд! 
 
Внимание 
Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване 
с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ. 
Да се работи с ръкавици и предпазно облекло. 
Преди употреба винаги да се прочита информацията от етикета и техническата карта на продукта. 
Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване. 
 
Разходна норма 
Разходната норма на DEC 424 зависи от избраната зърнометрия и начините на полагане. 
Зърнометрия 1,5 мм  - около 2,3 кг/м2 
Зърнометрия 2,0 мм -  около 3,0 кг/м2 
Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности 
 
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. 


