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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Szpachlówka do drewna 

 

 Ekonomiczna  

 Łatwa w użyciu 

 Dostępna w 9 kolorach 

 

WAGA 200g   600g 

WŁAŚCIWOŚCI Szpachlówka do drewna Luxdecor przeznaczona jest do wypełniania ubytków i nierówności w 

drewnie oraz materiałach drewnopochodnych takich jak sklejka, płyta wiórowa, powierzchnia 

mebli.  

 

Produkt charakteryzuje się dużą lepkością i dobrą przyczepnością do podłoża. Tworzy twardą, 

a zarazem elastyczną powłokę, która jest łatwo ścieralna. Po nałożeniu na korygowany 

element pozostawia wypukły menisk, co pozwala na dokładne wyszlifowanie. Po wyschnięciu 

nie wykrusza się, ani nie wypada i nie pęka. Jest szybkoschnąca. Szpachlówka nie zawiera 

środków szkodliwych ani agresywnych chemicznie. Nadaje się do użytku na zewnątrz i 

wewnątrz pomieszczeń.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem szpachlówkę dobrze wymieszać. Minimalna temperatura podłoża powinna 

wynosić +5°C. Produkt należy nakładać warstwami, przy czym grubość jednej nie powinna 

być większa niż 2 mm. W przypadku szerszych szczelin i nierówności nakładać kolejne 

warstwy po wyschnięciu poprzednich. Czas schnięcia jednej warstwy zależny jest od 

warunków atmosferycznych i wynosi ok. 60min. Po wyschnięciu, szpachlówkę można 

szlifować papierem ściernym i przystąpić do nanoszenia warstwy lakieru lub bejcy. 

 

Uwaga! Przed lakierowaniem lub bejcowaniem zaleca się dokonanie próby w niewidocznym 

miejscu ze względu na różną jakość powłok lakierniczych.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Zażywiczone miejsca przemyć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną lakową. 

 

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym 

opakowaniu w temp. 5-30oC.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny Dyspersja akrylowa, wypełniacze 
mineralne 

Czas schnięcia jednej 
warstwy 

1 h (warstwa 2mm) 

Postać/ kolor Gęsta masa, kolor wg. wzornika  Sposób nanoszenia szpachelka metalowa 

Zapach  
Charakterystyczny  

Wydajność do 2,5m2/200ml (jedna 

warstwa) 

Gęstość ok. 1,5 g/cm3     Rozcieńczalnik Woda  

Ilość warstw  min. 2 Mycie narzędzi Woda z detergentem  

Nanoszenie drugiej 

warstwy 
 Po ok. 60 min 

  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


