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Thrakon DEC 425  
 

Бяла декоративна, благородна мазилка на циментова основа, UV устойчива, с много 
добро сцепление с минерални основи. За вътрешна и външна употреба върху фасади, 
вътрешни стени, огради, върху THRAKON топлоизолационни системи и др.  
Съдържа цимент, хидратна вар, минерални пълнители и добавки.  
Структура – влачена (R). Зърнометрия: 2,0 mm. / 3,5 mm 
 

Области на приложение 
Декоративна мазилка DEC 425 се използва като финишно покритие за оформяне на 
фасади и стени във вътрешни пространства на новопостроени и стари сгради. 
 

Подготовка на основата и продукта 
Основата трябва да бъде суха, здрава, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо 
свързани с основата или влошаващи свързването. Препоръчителна е предварителна обработка на основата с 
акрилен стабилизиращ грунд THRAKON. В случаи на силно попиващи основи трябва да се нанесат два слоя от 
грунда. Мазилката може да се нанася и върху повърхности, измазани с вароциментови хастарни мазилки. 
  

Инструкции за работа с продукта 
След подготовка на разтвора мазилката може да се нанася ръчно или машинно. 
- Машинно нанасяне: Първо турбозолната машина 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 изглажда с метална маламашка и се 
обработва с пластмасова пердашка. 
- Ръчно нанасяне:  Една торба с 25 кг суха смес DEC 425 се изсипва в подходящ съд, пълен с 7,0- 7,5 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. Готовият разтвор 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 от мазилката 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! 
 

Разходна норма 
Зърнометрия R-2,0 mm - около 3,0 kg/m2 
Зърнометрия R-3,5 mm - около 5,7 kg/m2 
(Разходната норма на мазилката зависи от избраната зърнометрия и начините на полагане) 
 

Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, 
неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 
 

Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството 
на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и 
доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят 
промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте 
изискванията за безопасност  описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си 
правото да правим промени в настоящата техническа карта. 


