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AKRYL LEKKI SZPACHLOWY Ultralekka masa szpachlowa 
przeznaczona do napraw rys, 
wypełniania i wyrównywania 
ubytków, szczelin i pęknięć 
ścian i sufitów oraz do spoino-
wania płyt w systemach suchej 
zabudowy. 

Gotowa do użycia
Możliwość szybkiej aplikacji.

Bezskurczowe utwardzanie
Warstwa szpachlówki nie pęka podczas 
procesu utwardzania.

Masa do spoinowania typu 4A
Płyty gipsowo- kartonowe mogą być 
spoinowane bez stosowania taśmy.

Możliwość malowania
Po utwardzeniu powierzchnia 
szpachlówki może być malowana 
farbami emulsyjnymi.

Możliwość szlifowania
Powierzchnię szpachlówki łatwo 
szlifować.

Uwaga
Należy pamiętać, że czas utwardzania 
wydłuża się wraz ze wzrostem grubości 
warstwy.

Zastosowanie:
Akryl szpachlowy może być stosowany  
do wypełniania, wyrównywania  
i napraw rys, pęknięć, szczelin i ubytków 
powierzchni ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń  oraz do spoinowania 
płyt gipsowo-kartonowych. Może być 
stosowana również do wygładzania 
powierzchni ścian przed malowaniem, 
tapetowaniem i innymi pracami 
wykończeniowo-remontowymi. 
Znakomicie sprawdza się do 
maskowania łbów wkrętów przy 
montażu płyt gipsowo-kartonowych, 

paneli ściennych czy sufitów  
podwieszonych. 

Instrukcja:
Podłoże powinno być czyste, suche, 
odkurzone i odtłuszczone. Akryl 
nakładać na połączenia płyt, pęknięcia 
lub ubytki i wygładzać szpachelką. 
Masę nakładać delikatnie, nie wciskać. 
Czas obróbki: do 5 minut. Nadmiar 
masy można odciąć nożem lub 
szpachelką już po 10-20 minutach 
schnięcia.

Baza Emulsja akrylowa
Temperatura aplikacji od +5°C do +30°C
Konsystencja pasta
Możliwość malowania po czasie 15–20 min.
Czas utwardzania warstwy o grubości 2 mm 6–8 godzin
Gęstość 0.57 g/ml
Odporność temperaturowa po utwardzeniu  od –15°C do +75°C

Przechowywanie +5°C and 25°C 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opako-
waniach, w temperaturze od +5°C do +25°C

Opakowanie Art. Nr Pak. sztuk
Kartusz 310 ml 0892 162 310 1/24

Artykuły dodatkowe:

Pistolet do kartuszy  
Art. nr 0891 000 001

Podane dane bazują na naszej wiedzy  
i naszych doświadczeniach. Ze względu 
jednak na wielorakość zastosowań oraz 
sposobów przechowywania i warunków 
pracy, które nie podlegają naszej kontroli,  
w szczególnych przypadkach nie możemy  
przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy.  
Zawsze należy przeprowadzić własne próby. 
Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.


