
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ALABASTER CONNECT - SZPACHLA GIPSOWA DO BEZTAŚMOWEGO SPOINOWANIA 
PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

WŁAŚCIWOŚCI I  ZASTOSOWANIE: 

Alabaster Connect jest suchą mieszanką naturalnych gipsów alabastrowych, wypełniaczy wapiennych,
dodatków  modyfikujących  oraz  włókien  celulozowych.  Zachowuje  doskonałą  plastyczność  i
przyczepność do podłoża podczas nakładania. Dzięki swoim właściwościom nadaje się do łączenia
płyt  gipsowo-kartonowych  bez  stosowania  taśmy  zbrojącej.  Alabaster  Connect  stosuje  się  przy
uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchniach ścian i sufitów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE:

Powierzchnia  płyt  powinna  być  sucha,  czysta  a  spoiny  wolne  od  zanieczyszczeń,  przygotowane
zgodnie  z  zasadami  stosowanymi  podczas  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych.  Elementy stalowe
należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  Podłoża  silnie  chłonące  wodę  zagruntować  preparatem
gruntującym alabaster Grunt-U lub alabaster Grunt-S.
Zawartość opakowania wsypać do czystej,  zimnej wody i dokładnie  wymieszać (ręcznie lub przy
pomocy wiertarki wolnoobrotowej) do uzyskania jednolitej masy, stosując około 0,40 L na 1 kg suchej
mieszanki.  Do przygotowania i  nakładania masy należy używać czystych narzędzi.  Pozostawić na
około 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Szpachlowanie  spoin należy wykonywać co najmniej w
dwóch etapach robót. Za pomocą szerokiej  szpachelki wypełnić spoiny. Zaszpachlować także główki
wkrętów  do płyt gipsowych. Po stwardnieniu spoinę  pokryć ponownie masą w celu prawidłowego
wykończenia  powierzchni.  Po  całkowitym wyschnięciu powierzchnię  przetrzeć drobnym papierem
ściernym lub siatką do szlifowania.  Zaprawę zużyć w ciągu 45 minut.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych i przewiewnych miejscach, w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w temp. od +5ºC
do +25ºC. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: 

Proporcje mieszanki: ok. 0,40 L wody na 1 kg suchej mieszanki
Czas zużycia zaprawy : około 45 min
Wydajność: ok. 6-7 mb/kg
Temperatura wykonywania prac: od +5ºC do +25ºC
Początek wiązania:  > 60 min.
Produkt zgodny z PN-EN 13963:2005 (U)
DWU 04/20145
Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1492/01/2009

BEZPIECZEŃSTWO:

S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza-pokazać opakowanie lub etykietę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z
powyższymi wskazówkami oraz zasadami sztuki budowlanej. 
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