
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Cementowa masa szpachlowa
Opis produktu:
Trwała, samopoziomująca cementowa masa 
szpachlowa do warstw o grubości od 0,5 do 
10 mm, uzupełniona piaskiem kwarcowym 
do 20 mm. Nadaje się do jastrychów cemen-
towych, jastrychów anhydrytowych, betonu 
i starych podłoży z mocno przylegającymi 
resztkami kleju lub masy szpachlowej. Służy 
do tworzenia równych powierzchni monta-
żowych o wysokiej chłonności do układania 
wykładzin podłogowych z kolekcji MEGA-
grün Gesünder Wohnen w pomieszczeniach 
mieszkalnych i komercyjnych o normalnym i 
intensywnym użytkowaniu. Stosować tylko w 
pomieszczeniach. 

EMICODE:
EC1 PLUS

Właściwości:
• bardzo dobry przebieg powłoki
• gładka powierzchnia
• wysoka chłonność

Wielkość opakowania: 
20 kg

Przygotowanie podłoża: 
DIN 18 365. Podłoże musi być stałe, nośne, 
suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od 
substancji osłabiających przyczepność. Pod-
łoża zagruntować koncentratem dyspersyj-
nym MEGA 235. Przed szpachlowaniem od-
czekać, aż podkład dobrze wyschnie.

Stosowanie: 
1. Wymieszać 20 kg masy szpachlowej z ok. 
5 litrami wody. Wlać zimną wodę do czystego 
pojemnika i wsypać proszek, energicznie mie-
szając aż do momentu, gdy nie będzie gru-
dek. Czas przetwarzania 20 - 30 minut.

2. Wylać masę szpachlową na podłoże i rów-
nomiernie rozprowadzić za pomocą kielni lub 
rakli. W razie możliwości, nakładać w żądanej 
grubości warstwy w ramach jednej czynności 
roboczej. Minimalna grubość gwarantująca 
odporność na kółka krzeseł 1 mm. Co do 
zasady na podłożach niechłonnych należy 
nakładać masę szpachlową o grubości 2 - 3 
mm. Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 
15 °C. Niskie temperatury i wysoka wilgotność 
opóźniają wysychanie i gotowość do układa-
nia.

Dane techniczne
 
Zużycie:
Ok. 1,5 kg proszku na mm grubości warstwy

Czas przetwarzania:
20 - 30 minut*

Możliwość chodzenia po podłożu po upły-
wie:   
Ok. 2 godzin*

Gotowy do pokrycia po upływie:
Po ok. 18 godzinach* przy grubości warstwy 
wynoszącej 3 mm.

*w temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności 
względnej

Wskazówki ogólne

Przechowywanie: 
Okres trwałości wynosi co najmniej 12 mie-
sięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu. Chronić przed mrozem.

Skład: 
Cementy specjalne, kruszywa mineralne, po-
limery redyspergowalne, wysokowydajne pla-
styfikatory i dodatki

GISCODE: 
ZP 1 – niska zawartość chromianu zgodnie z 
rozporządzeniem UE 1907/2006 (REACH).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Zawiera cement. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Trzymać dzieci 
z dala od świeżego produktu/materiału do 
układania podłóg! Przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu. Otwarte pojemniki należy 
natychmiast szczelnie zamknąć. Nosić baweł-
niane rękawiczki nasączone nitrylem i długie 
spodnie. Podczas mieszania nosić maskę 
przeciwpyłową i okulary ochronne. Zapewnić 
dokładną wentylację podczas i po zakończe-
niu przetwarzania oraz schnięcia! Unikać je-
dzenia, picia i palenia podczas przetwarzania 
produktu. W przypadku kontaktu produktu z 
oczami natychmiast przemyć je dużą ilością 
wody i skonsultować się z okulistą. Unikać 
przedłużonego kontaktu skóry z produktem. 
Części skóry, które miały styczność z pro-
duktem należy natychmiast dokładnie umyć 
wodą. Im dłuższy jest czas przebywania świe-
żego materiału na skórze, tym większe jest 
ryzyko poważnego uszkodzenia skóry. Nie 
dopuścić do przedostania się produktu do 
kanalizacji, zbiorników wodnych lub gruntu. 
Natychmiast po użyciu umyć narzędzia wodą 
i mydłem. Po utwardzeniu i wysuszeniu pro-
dukt nieszkodliwy fizjologicznie i ekologicznie.

Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie 
puste pojemniki. Zaschnięte resztki materia-
łu można utylizować jako odpady budowlane. 
Podstawowymi wymaganiami dla uzyskania 
jak najlepszej jakości powietrza w pomiesz-
czeniach po pracach związanych z wykła-
daniem podłóg są warunki układania podłóg 
zgodne z normami oraz dobrze wysuszone 
podłoża, grunty i masy szpachlujące.

Informacje dla alergików można uzyskać 
dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!


