F-13
Gotowa masa do płyt gk SOLID
z użyciem taśmy
ZASTOSOWANIE
Gotowa Masa Szpachlowa SOLID F:H9 to najwyższej jakościW gotowy do użycia produktW przeznaczony do szpachlowania i spo:
inowania płyt gipsowo:kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej2 Dzięki odpowiedniemu połączeniu dyspersjiW włókien celulo:
zowychW środków modyﬁkujących i wypełniaczy masa odznacza się dobrą plastycznością i elastycznością2
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo:kartono:
wych2 Należy sprawdzić stan powierzchniW która będzie szpachlowanaW a w szczególności prawidłowość dokręcenia śrub
mocującychW czy powierzchnia jest sucha i nie pokryta pyłemW kurzem2 Ostre krawędzie należy sfazować za pomocą ostrego
noża lub strugiem2
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA
Gotową Masę Szpachlową SOLID F:H9 przed użyciem dokładnie wymieszaćW stosować w postaci handlowej2 Nie rozcień:
czać2 Proces spoinowania prowadzić przy temp2 podłoża i otoczenia powyżej 5HZ ZC2 Szczeliny i ubytki nie mogą być
szersze niż U mm2 Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach2 Wypełnić szczeliny spoiny
przygotowaną masą przy pomocy szpachelki do HUcmW trzymając ja pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie
spoin2 Następnie w mokrą jeszcze szpachlę wtapiamy taśmę zbrojącą2 Oś taśmy powinna być na środku łączenia po:
między dwiema płytamiW po stwardnieniu złączaW pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia spoiny
szeroką pacą2 Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyt można
pokryć gotową gładzią szpachlową Finisz lub gładzią szpachlową2 Podczas wysychania należy unikać bezpośrednie:
go nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń2 Czas wiązania i wysychania
uzależniony jest od szybkości odparowania wody z masyW związanej z: grubością warstwyW temperaturą otoczenia
oraz wilgotnością2 Może wynosić od E do E6 godzin2 Niższa temperatura otoczeniaW podwyższona wilgotność lub
brak przewietrzania może ten czas wydłużyć2

OKRES SKŁADOWANIA
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniuW w suchym pomieszczeniu i na drew:
nianych paletach okres składowania wynosi do K miesięcy w temperaturze min2 5UZC2
Nie dopuścić do zamarznięcia produktu2
GWARANCJE I UWAGI
Gotowa Masa Szpachlowa SOLID F:H9 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia
i podczas eksploatacjiW mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne2 Należy
chronić oczyW układ oddechowy i skórę2 W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć
dużą ilością wody2
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować
się z lekarzem2 Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku
użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkamiW zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP2 Chronić przed dziećmi2 Karta charakterystyki dostępna na żądanie
podmiotu gospodarczego lub na stronie www2franspol2com2pl2
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CELULOZOWE

3 warstwa*: Gładzi Szpachlowej
lub Gotowej Gładzi FINISZ

3 2 warstwa masy SOLID F-13
2

siatka lub
taśma papierowa

1 1 warstwa masy SOLID F-13
1- 2 mm

Produkt posiada atest PZH
Wyrób spełnia wymagania PN:EN H9K79:EZH6
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr ZZ/E4EZH7

*zalecany sposób wykończenia powierzchni

Dostępne opakowania:
U kg

www2franspol2com2pl

