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Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7

ZASTOSOWANIE
Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej przeznaczona jest 
do ręcznego szpachlowania spoin między płytami gipsowo kartonowymi o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczo-
nych oraz krawędziach ostrych sfazowanych. Pozwala doprowadzić spoiny do idealnej gładkości przed malowaniem lub in-
nymi pracami wykończeniowymi. Może służyć do osadzania narożników perforowanych.

WŁAŚCIWOŚCI
Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 do połączeń płyt gipsowo-kartonowych jest wysokiej jakości materiałem sypkim opartym 
na bazie gipsu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących umożliwiających wymieszanie bez grudek. Jest szpachlą szybko 
schnącą, która nadaje się wyśmienicie do nakładania warstw wykończeniowych (szczególnie drugiej warstwy) w ciągu 
jednego dnia pracy. Zachowuje doskonałą plastyczność podczas nakładania. Posiada dobrą przyczepność. Jest twarda po 
wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-karto-
nowych. Należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie szpachlowana, a w szczególności: prawidłowość dokręcenia 
wkrętów mocujących, czy powierzchnia jest sucha i nie pokryta pyłem (kurzem). Ostre krawędzie należy sfazować za
pomocą ostrego noża lub strugiem. W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartono-
wych należy stosować taśmę zbrojącą.

Produkt posiada atest PZH
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13963:2005+ AC:2006
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0004/2013

 
TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA:
Do przygotowania i nakładania masy szpachlowej należy używać czystych narzędzi wyko-
nanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie proszku z wodą należy wykonać w wia-
drze z tworzywa plastikowego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej 
masy. Wsypać powoli proszek do czystej wody w orientacyjnej proporcji 1:0,40 (na 1 kg 
proszku 0,40 wody). Składniki należy dokładnie wymieszać (ręcznie lub przy użyciu 
mieszadła założonego do wiertarki wolno obrotowej) do momentu uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Przed nakładaniem odczekać 5 minut i ponownie zamieszać. Przygotowaną 
według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Szpachlowanie spoin 
należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Wypełnić szczeliny spoiny przygotowaną 
masą przy pomocy szpachelki o szerokości do 15 cm, trzymając ją pod kątem 
umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Następnie w mokrą jeszcze szpachlę 
wtapiamy taśmę zbrojącą. Oś taśmy powinna być na środku łączenia pomiędzy dwoma 
płytami po stwardnieniu złącza, pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego 
wykończenia przy pomocy pacy 30 cm lub „gładzika włoskiego”. Dla uzyskania najwyższej 
jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyt można pokryć ponownie 
masą wygładzającą: Gładzią Szpachlową lub Gotową Gładzią Szpachlową FINISZ. 
Nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Czas ponownego 
nałożenia: po 2 - 3 godzinach. Materiału twardniejącego nie należy używać ani mieszać po-
nownie z dodatkiem wody. Stosować w temperaturze minimum +5°C. Zużycie 0,25-0,35 kg/mb.
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Szpachlę Gipsową Z Taśmą GS-7 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 
użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
 
GWARANCJE I UWAGI:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu 
niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. 
Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, 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. Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 jest 
produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić 
oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością 
wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z le-
karzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gos-
podarczego.
 

Dostępne opakowania: 
20/5 kg


