Masa szpachlowa do spoin - szara
Masa szpachlowa na bazie cementu

Szara masa szpachlowa do spoin AQUAPANEL® Fugenspachtel
grau jest cementowà masà szpachlowà do kompleksowego,
r´cznego szpachlowania spoin. Spoiny wype∏niane sà szarà masà
szpachlowà do spoin AQUAPANEL® Fugenspachtel grau i zbrojone
taÊmà do spoin AQUAPANEL® Fugenband o szerokoÊci 10 cm.

Nadaje si´ do p∏yt cementowych AQUAPANEL® Indoor (sufit)
oraz Outdoor (Êciana + sufit). Nadaje si´ równie˝
do ca∏opowierzchniowego szpachlowania p∏yt cementowych
AQUAPANEL® Indoor oraz Outdoor warstwà o gruboÊci
do 5 mm. Do zastosowaƒ wewn´trznych i zewn´trznych.

Masa szpachlowa do spoin - szara
Pod∏o˝e/obróbka wst´pna

Czas obróbki

P∏yty cementowe AQUAPANEL® muszà byç mocno zamocowane
do noÊnej konstrukcji wsporczej, suche, czyste i wolne od py∏u.
W przypadku szpachlowania ca∏opowierzchniowego pod∏o˝e
nale˝y wczeÊniej zagruntowaç Êrodkiem gruntujàcym do zastosowaƒ
wewn´trznych AQUAPANEL® Grundierung innen.
Zarabianie
10 kg szarej masy szpachlowej do spoin AQUAPANEL®
Fugenspachtel - grau wymieszaç w ok. 3,4 l zimnej, czystej wody.
Zalecane jest zastosowanie maszyny mieszajàcej o pr´dkoÊci
obrotowej ok. 600 obr./min. U˝ywaç czystego pojemnika
do zarabiania i narz´dzia.

Ok. 45 minut od wymieszania do rozpocz´cia twardnienia.
Brudne pojemniki i narz´dzia, jak równie˝ wysokie temperatury
lub wiatr powodujà skrócenie czasu obróbki. Materia∏u nie u˝ywaç
po rozpocz´ciu jego twardnienia.
Spoina Êcian: ok. 12 minut/m2 (wraz z monta˝em p∏yt, wkr´tami
i wk∏adaniem taÊmy do spoin - tylko p∏yty cementowe do zastosowaƒ
zewn´trznych AQUAPANEL® Outdoor).
Spoina stropu: ok. 18 minut/m2 (wraz z monta˝em p∏yt, wkr´tami
i wk∏adaniem taÊmy do spoin). Szpachlowanie ca∏opowierzchniowe:
ok. 16 - 20 minut/m2 (wraz z wk∏adaniem w∏ókniny).

Temperatura obróbki/temperatura otoczenia

Obróbka
Narz´dzia: kielnia do wyg∏adzania/kielnia tynkarska
do zacierania/szpachelka z wkr´takiem (w uchwycie)
Przy szpachlowaniu ca∏opowierzchniowym: Êciàgaczka/szpachelka
z´bata z uz´bieniem 8/8 mm.
Wype∏niç spoiny, w∏o˝yç taÊm´ do spoin AQUAPANEL® Fugenband
o szerokoÊci 10 cm i wcisnàç jà za pomocà szpachelki.
Poprzednia warstwa musi stwardnieç lub wyschnàç przed
ewentualnym nak∏adaniem kolejnych warstw masy szpachlowej.

Szpachlowanie nale˝y wykonywaç po aklimatyzacji p∏yt
cementowych AQUAPANEL® do warunków otoczenia. Temperatury
materia∏u, otoczenia i pod∏o˝a nie mogà byç ni˝sze ni˝ +5 °C.

Forma dostawy/sk∏adowanie
•
•

Elementy mocujàce równie˝ zaszpachlowaç.
Ma∏e nierównoÊci usuwaç za pomocà szlifierki r´cznej/trzonkowej.
W przypadku szpachlowania ca∏opowierzchniowego wtopiç
w∏óknin´ do zastosowaƒ wewn´trznych AQUAPANEL® Gewebe
innen, wykonujàc zak∏adki 10 cm w pobli˝u powierzchni (minimalna
gruboÊç warstwy 4 mm).
Urzàdzenia i narz´dzia nale˝y umyç wodà zaraz po ich u˝yciu.

worek 10 kg
worki sk∏adowaç w miejscu suchym. ZawartoÊç uszkodzonych
worków przesypaç i wyrabiaç w pierwszej kolejnoÊci.
w zamkni´tym naczyniu zachowuje trwa∏oÊç przez
ok. 12 miesi´cy.

Wskazówki
Pozosta∏oÊci nie wylewaç do zlewów ani WC, lecz po zwiàzaniu
z wodà utylizowaç jak odpady z gospodarstw domowych.
Nr artyku∏u / Item code: 8101

Zu˝ycie materia∏u
•
•

Spoiny: ok. 0,7 kg/m2
Przy szpachlowaniu ca∏opowierzchniowym: ok. 0,7 kg/m2/mm
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Zur Helle 11
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AQUAPANEL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Knauf USG
Systems GmbH & Co. KG
Firma Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany,
bez wczeÊniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialnoÊci,
danych technicznych lub wzornictwa oraz do dostarczania produktów, które
ró˝nià si´ od produktów opisanych i przedstawionych na rysunkach. Wszystkie
ci´˝ary i wymiary sà wartoÊciami nominalnymi.
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