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Gładź Szpachlowa PLUSGS-3

ZASTOSOWANIE:
GŁADŹ SZPACHLOWA PLUS GSIF to najwyższej jakości nowoczesna szpachla gipsowa przeznaczona do prac remontowych6 wykończenioI
wych i dekoracyjnych w budownictwie„ W szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przedmalowaniem„
Może także służyć do szpachlowania złączy płyt gipsowoIkartonowych jako ostatecznawarstwa„ DrugąwarstwęGładzi Szpachlowej PLUS
można nakładać już po RNIENminutach od nałożenia pierwszej„ Istotą technologii mokre namokre jest to6 że poprzedniawarstwa nie ulega
uszkodzeniu„ Zaletą jest możliwość korygowania nierówności na bieżąco bez potrzeby szlifowania„

WŁAŚCIWOŚCI:
GŁADŹ PLUS GSIF jest gotową6 suchąmieszanką na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych6 wypełniaczy i dodatkówmodyI
fikujących6 które powodują6 że umieszanamasa jest plastyczna i łatwaw nakładaniu„ Podczas wiązania nie ulega zjawisku kurczenia„
Wysoka jakośćGładzi pozwala na zastosowanie techniki tzw„ „mokre namokre”„ Zasadniczymi cechami powyższej mieszanki są twarI
dość6 wysoka przyczepnośćmiędzywarstwowa zabezpieczająca przed rozwarstwianiemoraz prawidłowa reologia zaprawy umożliwiaI
jąca równomierne nakładanie i gładzenie bez „zrywania” czy „rolowania” poprzedniej warstwy„ Najistotniejszą zaletą stosowania teI
chniki „mokre namokre” jest większa efektywność pracy6 co dajemożliwośćwykończenia szpachlowanej powierzchni w ciągu jednego
dnia bez potrzeby szlifowania óobróbka namokroM„

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche6 nośne6 stabilne i oczyszczone z kurzu6 resztek farb i innych zabrudzeń„ Podłoża należy zagruntować
preparatem gruntującym Frans Grunt lub głęboko penetrującym Royal Grunt„ Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie„

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA:
Idea technologii „mokre namokre” polega na tym6 że nakładanie drugiej warstwymożna wykonywać po wstępnym związaniu
warstwy pierwszej„ Konsystencja będzie zależała od jej zastosowania„

Produkt posiada atest PZH
Wyrób spełnia wymagania PNIEN (F)17I(9)NN7

ETAP I
Nalej do czystego wiadra odpowiednią ilość czystej wody6 w orientacyjnej proporcji (9N6R óna ( kg
proszku – N6R l wodyM„ Wsyp tyle Gładzi żeby poziom proszku zrównał się ze stanem wody„
Dokładnie wymieszaj6 najlepiej mieszadłem wolnoobrotowym„ Powinieneś uzyskać konsystencję
pasty„ Jeżeli jest nieodpowiednia dodaj wody lub proszku i kolejny raz wymieszaj„ Teraz odczekaj
około Kminut i ponownie przemieszaj aby ustabilizowaćwiązanie zaprawy„
ETAP II
Masa jest teraz gotowa do użycia„ Nałóż pierwszą warstwę na przygotowane wcześniej podłoże
óoczyszczone z luźnych fragmentów6 odtłuszczone i w razie potrzeby zagruntowaneM„
ETAP III
Jeżeli to konieczne i jedna warstwa nie wystarczy powinieneś teraz6 po wstępnym związaniu
pierwszej warstwy6 czyli po ok„ RNIEN minutach6 nałożyć drugą warstwę Gładzi PLUS„ Jest to
warstwa ostateczna zatem staraj się nałożyć ją jak najdokładniej„ Teraz ponownie odczekaj ok„
RNIENmin„ i zacznij wygładzać nierówności pacąmetalowąw taki sposób6 jak nakładałbyś kolejną
warstwę gładzi„ Pacę możesz zwilżyć czystą wodą„ W ten sposób uzyskasz idealnie gładką
powierzchnię bez wysiłku6 unikając pylącego szlifowania„ Zalecamy ostateczne wygładzenie
powierzchni dokonywać pacą metalową po ok„ RN minutach od nałożenia Gładzi na podłoże6
zarówno w przypadku jednej jak i dwóch warstw„ Szlifować należy tylko bardzo drobne
nierówności„

CZASWIĄZANIA:
Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu RN min od momentu
wymieszania„

OKRES SKŁADOWANIA:
W oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu6 w suchym pomieszczeniu i na drewnianych
paletach okres składowania wynosi 7miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu„

GWARANCJE I UWAGI:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie
z powyższymi wskazówkami6 zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP„ Gwarantujemy
niezawodną jakość naszych produktów„ Nasze zalecenia6 co do sposobu stosowania opierają się
na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych„ Mogą one jednak stanowić
jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia
własnych prób„
Gładź Plus GSIF jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji6 mimo to
należy chronić oczy6 układ oddechowy i skórę„ W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć
dużą ilością wody„ Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się
z lekarzem„ Chronić przed dziećmi„ Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu
gospodarczego„
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