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Spécialité

NIERÓWNYCH POWIERZCHNI

• ODPORNA NA WILGOĆ

• DOBRZE WYPEŁNIAJĄCA I NIEPRZEZROCZYSTA

• ŁATWE NAKŁADANIEI SZLIFOWANIE

MIESZANINA WEWNĄTRZ / ZEWNĘTRZNA 

GOTOWA DO UŻYCIA WEW

CZAS UŻYCIA GRUBOŚĆ
nieograniczony 0,5 mm

1 -

2 -

3 4 5 6 
CZAS SCHNIĘCIA MALOWANIE

8 Godz 24-48 Godz

Specjalna szpachla do KUCHNI I ŁAZIENKI DO RENOWACJI I 
WYGŁADZANIA STARYCH PŁYTEK

UŹYTKOWANIE

Do wypełniania dziur i pęknięć oraz wygładzania ścian i sufitów w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak kuchnie i łazienki do 5mm. 
Doskonała do renowacji starych płytek podłogowych i ściennych

POWIERZCHNIE

Można nakładać na powierzchnie surowe lub malowane. Gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, włókno szklane, szpachla, beton, zaprawa, 
tynk, cement, pustaki, cegła, farby z efektem rosy, płytki ścienne, polistyren i inne elastyczne powierzchnie.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

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

APLICARE

Wypełnianie fug: za pomocą pacy do szpachli ob�cie nałożyć produkt prostopadle, a następnie wygładzić, wykonując pociągnięcia 
zgodnie z kierunkiem fug. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie usunąć nadmiar produktu za pomocą pacy, aby ograniczyć 
konieczność szlifowania między warstwami.

Wygładzanie płytek: stopniowo nakładać szpachlę na obszary o powierzchni ok. 1 m2 za pomocą pacy do szpachli o szerokości 20 cm. 
Trzymać pacę pod kątem ostrym, aby pozostawić wystarczająco dużo szpachli, i pokryć płytki. Jeśli płytki są nieregularne lub mają 
wypukłości, może być konieczne nałożenie drugiej warstwy. 3 - Przeszlifować, gdy szpachla wyschnie i będzie gotowa do malowania.
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PROSZEK / PASTA KOLOR 
PASTA BIAŁA

STAN UŻYTKOWANIA KONDYCJONOWANIE

Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C. TUB - 5 kg

CZYSZCZENIE

WYKOŃCZENIE
Produkt odporny na wilgoć

KONSERWACJA

PO UŻYCIU: dokładnie zamknąć opakowanie. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, 
zabezpieczonym przed mrozem i słońcem. Data przydatności produktu 48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

DOBRE RADY
Nie nakładać na tapetę, najpierw nałożyć produkt wykończeniowy.

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

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo4-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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