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Gładź Szpachlowa Premium Gold

ZASTOSOWANIE
Gładź Szpachlowa Premium Gold jest ekologicznym materiałem wykończeniowym, wytwarzanym na bazie naturalnego
kamienia gipsowego. Przeznaczona jest głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budowni-
ctwie, a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Służy do szpa-
chlowania na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych wewnątrz pomieszczeń, może
 służyć do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych jako ostateczna warstwa. Do nakładania ręcznego i agre-
gatem natryskowym.

WŁAŚCIWOŚCI
Gładź Szpachlowa Premium Gold jest specjalistyczną suchą mieszanką w kolorze białym, produkowaną na bazie
gipsu naturalnego. Przeznaczona jest do wykończenia powierzchni wewnętrznych przed malowaniem. Po zarobie-
niu z wodą tworzy jednorodną masę. Pozwala na wyrównywanie oraz doprowadzenie do idealnej gładkości ścian
i sufitów. Po wyschnięciu i wyszlifowaniu tworzy doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Biel produ-
ktu zmniejsza zużycie farby podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża nale-
ży zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt lub głęboko penetrujący Royal Grunt). Wszystkie sty-
kające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzo-
ną ilością czystej wody (w proporcji około 0,40l wody na 1kg proszku). Mieszać ręcznie
albo mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy, mniej lub bardziej gęstej w zale-
żności od zastosowania. Pozostawić w spoczynku na 15 min. i ponownie wymieszać.
Niezużyta zaprawa nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzu-
cić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu. Masę szpachlową naciąga
się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając do podłoża. Powsta-
łe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Podczas wysycha-
nia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić wła-
ściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Po całkowitym wyschnięciu można
szlifować, tapetować oraz stosować wszystkie typy farb.

CZAS WIĄZANIA I WYDAJNOŚĆ
Czas używania tak przygotowanej masy wynosi do 12 godzin. Po tym czasie następuje
proces wiązania. Całkowite wiązanie 24h-48h uzależnione od nałożonej grubości, pod-
kładu i warunków otoczenia. Średnie zużycie Gładzi Premium Gold wynosi 0,9 kg na 
1m2 przy warstwie grubości 1 mm.
 
OKRES SKŁADOWANIA
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnia-
nych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na 
opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgo-
dnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy
niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach 
i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwa-
rancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach 
i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Gładź Pre-
mium Gold jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to
należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przy-
padku 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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