
ZALETY

wysoka elastyczność
odporność na rozciąganie i zginanie
doskonały wypełniacz ubytków i
pęknięć
doskonały efekt końcowy - idealnie
gładkie ściany i sufity

GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZEŃ PŁYT
G-K
Gotowa masa szpachlowa, przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-
kartonowych bez użycia taśmy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich
składników mineralnych, dyspersji polimerowych oraz najnowszej
generacji włókien o strukturze fibrylizowanej, zapewnia wysokie
właściwości techniczne i użytkowe. Charakteryzuje się wysoką
elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma
konsystencję białej pasty. Doskonale sprawdza się jako wypełniacz
ubytków i pęknięć. Masa szpachlowa jest odporna na rozciąganie i
zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy - idealnie gładkie ściany i sufity.

APLIKACJA

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona jest do spoinowania, bez użycia taśmy zbrojącej, płyt
gipsowo-kartonowych lub zespolonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych
spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również o krawędziach ostrych sfazowanych. Może
być stosowana do łączenia płyt gipsowo-włóknowych i płyt suchego jastrychu. Służy także do
uzupełniania pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchni ścian i sufitów.

NORMY / ATESTY / CERTYFIKATY

norma
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DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie [N] ≥400

Przyczepność do płyty G-K [N/mm²] ≥0,25

Wydajność przybliżona (przy warstwie o grubości 1 mm) [kg/mb] 0,3

Czas schnięcia w zależności od nałożonej warstwy i warunków
otoczenia przy warstwie 1mm [h]

1-2

Grubość warstwy (max) [mm] 5

Reakcja na ogień F

Temperatura aplikacji [°C] +5 - +30

Kolor Wartość

Biały +

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

Przed spoinowaniem powierzchnia styków płyt musi być odpowiednio przygotowana.
Płyty powinny być stabilnie przymocowane do konstrukcji nośnej.
Płyty powinny być suche, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń.
Ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować.

Aplikacja

Zaszpachlować łby wkrętów do płyt gipsowych, po związaniu usunąć niewielkie nierówności.
Po wyschnięciu szlifować ręcznie lub mechanicznie za pomocą siatki lub papieru do
szlifowania.

Created: 2021.05.18 | Printed: 2021.05.18 2/3



Prace po zakończeniu aplikacji

Po zakończeniu prac narzędzia oczyścić za pomocą wody.

Ograniczenia / uwagi

Prace należy wykonywać przy użyciu czystych narzędzi.

OGRANICZENIA / UWAGI

Wraz z opublikowaniem tej karty technicznej poprzednie wydania tracą ważność.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +0ºC do 40ºC. Unikać
bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia. Okres przydatności produktu wynosi
12 miesięcy od daty produkcji.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej
firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne,
jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby,
włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej
upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione
na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.
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