
EURO-MIX
UNIWERSALNA  MASA SZPACHLOWA

   GX-02
• Gotowa do użycia

• Łatwo się  szlifuje

• Nakładanie ręczne i maszynowe

• Wysoka przyczepność do podłoża

• Idealnie gładkie powierzchnie

• Nie wymaga gruntowania przed malowaniem

ZASTOSOWANIE:  Wewnątrz pomieszczeń do wygładzania ścian   i 
sufitów betonowych, tynków cementowo - wapiennych, gipsowych oraz
wykończeniowego szpachlowania płyt gipsowo – kartonowych metodą
ręczną i maszynową.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA : Podłoże powinno być suche,
zwięzłe,odtłuszczone, bez luźnych ziaren piasku i pyłu. Podłoża nowe,
wysezonowane, zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować
preparatem gruntującym POROGRUNT EX 7.02. Większe  nierówności 

i ubytki zaleca się uzupełnić gipsem szpachlowym. Pęknięcia należy
naprawić stosując   taśmę papierową lub z włókna szklanego.

PRZYGOTOWANIE SPOSÓB UŻYCIA: Przed przystąpieniem do
nakładania należy masę wymieszać  ręcznie za pomocą kielni lub
mieszadła wolnoobrotowego w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

Uwaga! Nie doprowadzić do zbytniego napowietrzenia masy przez
szybkie mieszanie

W razie potrzeby  można dodać pewną niewielką ilość czystej wody.

Nakładać równomiernie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub
mechanicznie jednorazowo warstwę o grubości od 1-3 mm. W miarę
potrzeby drugą warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. 

Wyschniętą powierzchnię szpachli szlifować papierem ściernym lub
siatką, odpylić. 

Niewykorzystana  masa szczelnie zamknięta pozostaje gotowa do 

użytku przez dłuższy czas.

Użyte narzędzia po pracy należy umyć w ciepłej wodzie

ZUŻYCIE:

Około 1,5 kg/m2 przy grubości 1 mm

PRZECHOWYWANIE:  Przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach w temperaturze od + 5 ºC do +25 º C. Chronić przed
mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenie po
zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie
nadaje się do użytkowania.

Okres przydatności do użycia : 12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIE: 

wiaderka 5 kg, 9 kg, 25 kg

NORMY: wyprodukowano zgodnie
z normą ZN-MBS 13:2010

Produkt posiada aktualny atest
higieniczny

DANE TECHNICZNE:
-Baza: dyspersja :
dyspersja styrenowo -akrylowa 
z wypełniaczami   i   dodatkami
-Kolor: 
biały
-Gęstość objętościowa:
ok. 1,6 g/m3

-Grubość warstwy:
od 1 – 3 mm

Informacje  zawarte  w  dokumencie  podano  w
dobrej   wierze,  w  oparciu  o  naszą  aktualną
wiedzę i doświadczenie.                   
Podane informacje  na temat produktu  określają
jego parametry użytkowe  jedynie w przybliżeniu
i  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  reklamacji.
Szczegółowe  dane  dotyczące  parametrów  oraz
ich  dopuszczalnych  zakresów   znajdują  się  w
normie wyrobu
Zastrzega  się  prawo  wprowadzenia  zmian  do
niniejszej  informacji  technicznej  będących
skutkiem  postępu  technologicznego  oraz
ulepszania produktu przez producenta.


