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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Szpachlówka budowlana 

 

 ekonomiczna 

 łatwa w użyciu 

 ekologiczna 

 

POJEMNOŚĆ 0,25kg 

WŁAŚCIWOŚCI Szpachlówka budowlana to produkt gotowy do użytku. Służy do wypełniania rys, pęknięć i 

innych nierówności na powierzchni tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewnopodobnych, 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Szpachlówka budowlana tworzy elastyczną powłokę. Jest łatwo ścieralna. Posiada bardzo 

dobrą przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu nie wykrusza się ani nie wypada. Jest 

szybkoschnąca. Szpachlówka nie zawiera środków szkodliwych ani agresywnych chemicznie. 

Nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Szpachlówka stanowi doskonałe 

podłoże pod powłoki malarskie i lakiernicze. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być czyste, wolne od kurzu, pyłu i brudu, mocno związane i zagruntowane. 

Minimalna temperatura podłoża wynosi +8°C. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Szpachlówkę dokładnie wymieszać. Nakładać cienką (2 mm), równomierną warstwę za 

pomocą szpachelki. Warstwy powyżej 2 mm uzyskujemy poprzez nałożenie kilku warstw po 

uprzednim wyschnięciu warstwy wcześniejszej. Po całkowitym wyschnięciu można ją 

szlifować i malować. 

 

Uwaga! Nie należy stosować w miejscach narażonych na działanie wilgoci! 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu w temperaturze +5oC do +35oC, w szczelnie 

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny, nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe 

informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
dyspersja akrylowa, wypełniacze 

mineralne 

Gęstość   1,3 g/cm3 

Postać/ kolor gęsta biała masa Wydajność  do 2,5m2/200ml 

Zapach  
charakterystyczny 

Sposób 

nanoszenia 

szpachelka 

Mycie narzędzi woda z detergentem   
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INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

  


