
Вид описание разфасовка 

 

Rigips Rifin - фина шпакловка от гипс 
за цялостно шпакловане на 
повърхности от гипскартон.  
Време за работа: 60 минути 

20kg 

 

Rigips Rimano Bianco е бяла гипсова 
шпакловка. Използва се за 
шпакловане на вътрешни стени и 
тавани. 
Време за работа около 45 мин. 

20kg 

 

Rigips Rimano Clasic се използва се 
за шпакловане на вътрешни стени и 
тавани.  
Време за работа около 45 мин и 
светло сив цвят. 

25kg 

 

Rigips Rimino Glet е фина гипсова 
шпакловка с бял цвят и се нанася се 
като завършващ слой (дебелина < 1 
мм ) . 
Време за работа около 70 мин. 

20kg 

 

Rigips Rimino Top е изключително 
фин гипс (кит), за получаване на 
сатенено бяла повърхност с. 
Време за работа около 120 минути. 

20kg 

 

Rigips Adchesive гипсово лепило за  
лепене на гипсокартонени 
плоскости. 
Съвместим с всички видове основи. 

30kg 

 

Knaufbiofinish гипсова шпакловка за 
обработка на повърхности в закрити 
повещения. Предвидена е за 
многослойни нанасяния. 

15kg 

 

Knauf Extrafinish шпакловъчна смес 
със специална формула на базата на 
органично свързващо вещество с ми 
нерални пълнители и специални 
добавки.  

25kg 



 

Knauf Fugenfuller Leicht 
фугопълнител. Използва се в 
съчетание с армираща лента за 
запълване на фуги при свързване на 
гипскартонени плоскости 
 

25kg 

 

 

Knauf Gips Finish универсална гипсо 
ва шпакловка. 

20kg 

 

Knauf Perlfix е гипсово лепило за ле 
пене на гипсокартонени плоскости. 
Специални добавки за  по добро 
свързване с основата. 

25kg 

 

Knauf Uniflott суха смес за универса 
лна употреба.Може да се използва 
и без лента.Използва се в 
помещения с обикновено  предна 
значение. 

25kg 

 

Knauf Uniflott шпакловъчна 
импрегнирана смес за фугиране и  
шпакловане на импрегнирани гипс 
ови плоскости в помещения с пови 
шена влажност. 

25kg 

 

 Knauf Fill&Finish за завършване на 
фугите на гипсокартонени плоскости 
и за изравняване на мазилки с лошо 
качество на изпълнение. 

25kg 

 

Knauf Finitura супер финна готова  
шпакловка за перфектна повърхност 
Идеална за завършване на мазилки 
и гипсови повърхности. 

25kg 

 

Knauf Readyfix финишна смес за 
стени и тавани.Специална формула 
за шпакловане на бетонни 
повърхности или вътрешна мазилка 

28kg 



 

Knauf Super Finish универсален готов 
фугопълнител и шпакловка.Обрабо 
тва се лесно благодарение на пастьо 
образната консистенция и свързва 
щи вещества. 

28kg 

 


