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Egalisage

GOTOWA DO UŻYCIA

• Dzięki dedykowanym narzędziom aplikacja 3 razy szybsza i 
łatwiejsza

• Można aplikować przy użyciu tradycyjnych narzędzi

MIESZANINA WEWNĄTRZ / ZEWNĘTRZNA 

GOTOWA DO UŻYCIA WEW

CZAS UŻYCIA GRUBOŚĆ
nieograniczony 5 mm

1 -

2 -

3 -
4 5 6 

CZAS SCHNIĘCIA MALOWANIE

12-24 Godz 24-48 Godz

gotowa gładź DUO FINISH RENOWACYJNA SPECJALNIE NA 
TYNKI, USZKODZONE ŚCIANY I TAPETY Z WÓŁKNA 

SZKLANEGO

UŹYTKOWANIE
Do renowacji i wygładzenia uszkodzonych ścian lub powierzchni szorstkich. Nakładanie do 5 mm grubości.

POWIERZCHNIE
Można nakładać na ściany surowe lub malowane, tynk, tapetę z włókno szklanego, starą szpachlę dekoracyjną, gips, płyty gipsowe, ka�e 
gipsowe, beton, cement, cegłę, kamień.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych powierzchniach.

APLICARE

Stopniowo nakładać szpachlę na obszary o powierzchni ok. 1m². Za pomocą pacy lub szpachli o szerokości 20 cm. Nałożyć grubą 
warstwę szpachli, a następnie wyrównać powierzchnię, jednorodnie rozprowadzając produkt.

Gdy szpachla zaczyna wysychać, usunąć najbardziej widoczne nierówności (brzegi, nadmiar produktu) za pomocą krawędzi pacy, a by 
ograniczyć konieczność szlifowania. W razie konieczności nałożenia drugiej warstwy zaczekać, aż pierwsza całkowicie wyschnie.

Przeszlifować, gdy szpachla wyschnie i będzie gotowa do malowania.

WYKOŃCZENIE
Farba • Szpachla dekorac • Tapeta
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PROSZEK / PASTA KOLOR 
PASTA BIAŁA

STAN UŻYTKOWANIA KONDYCJONOWANIE

C Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C. 20 kg

CZYSZCZENIE

KONSERWACJA

PO UŻYCIU: dokładnie zamknąć opakowanie. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, 
zabezpieczonym przed mrozem i słońcem. Data przydatności produktu (przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących przechowywania): 
zobacz data na opakowaniu.

DOBRE RADY
Nie nakładać na tapetę papierową

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Pamiętaj o zdrowiu: podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas 
nakładania produktu.

Zawiera produkty biobójcze : Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-isotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo -4-
isotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3 :1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Aby skutecznie wyczyścić narzędzia, poczekać do całkowitego wyschnięcia produktu, a następnie zdrapać. Stosowanie wody nie jest 
konieczne.

UWAGA 

Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej 
grubości, temperatury i wilgotności.
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