KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
ALABASTER FINISH - GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA
WŁAŚCIWOŚCI:
Alabaster Finish to gotowa gładź szpachlowa produkowana na bazie dyspersji akrylowo- styrenowej oraz
mineralnych wypełniaczy. Stosowana do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod malowanie i
tapetowanie. Charakteryzuje się doskonałą plastycznością i przyczepnością. W swoim składzie zawiera
żywicę polimerową, która decyduje o doskonałej przyczepności gładzi szpachlowej do podłoża oraz
poprawia parametry wytrzymałościowe. Posiada właściwości mikrozbrojące, idealna do nakładania
ręcznego i mechanicznego. Po nałożeniu tworzy powłokę oddychającą i paroprzepuszczalną. Alabaster
Finish stosowany jest do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Po wyschnięciu
łatwo się szlifuje zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Ściany i sufity po nałożeniu
gładzi szpachlowej Finish uzyskują śnieżnobiałą, łatwą do malowania powierzchnię. Gładź szpachlowa
może służyć jako wypełniacz dużych ubytków. Tworzy doskonały efekt końcowy-idealnie gładkie ściany
i sufity.
ZASTOSOWANIE:
Alabaster Finish nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej, do
maskowania łbów wkrętów używanych do płyt GK, do szpachlowania czystych, stabilnych tynków
żywicznych lub mineralnych, do wypełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi. Może
służyć jako wypełniacz dużych ubytków. Stosowana na podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne,
gipsowe, ściany betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, na podłoża porowate: cegły, bloczki, kamień
naturalny. Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod malowanie wszystkimi rodzajami farb. Do stosowania
wewnątrz budynków. Może być stosowana na zewnątrz budynków po wcześniejszej konsultacji z
producentem.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE:
Podłoże musi być suche i stabilne, mocno związane, wolne od kurzu i zatłuszczeń. Płyty gipsowe
powinny być zamontowane stabilnie. Podłoża mocno chłonne przed szpachlowaniem należy zagruntować
odpowiednim gruntem. Alabaster Finish przed użyciem dokładnie wymieszać, ewentualnie rozcieńczyć
niewielką ilością wody. Zbyt duże rozcieńczenie grozi nadmiernym skurczem spoiny, pękaniem brzegów,
zmniejszeniem siły spajania oraz ogólnie gorszymi parametrami użytkowymi. Do rozmieszania używać
tylko czystych pojemników i narzędzi.
Alabaster Finish nakładać bezpośrednio na przygotowane podłoże za pomocą szpachelki lub pacy
metalowej. Jednorazowo nanosić warstwy o grubości do 3mm. W przypadku większych nierówności
powierzchni, nanoszenie powtórzyć po wysuszeniu warstwy poprzedniej. Suche powierzchnie wygładzić
papierem ściernym lub siatką, następnie usunąć pył i pomalować.
PRZECHOWYWANIE:
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Unikać
bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia. Okres przydatności produktu wynosi 12
miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC
Grubość warstwy: do 3 mm
Czas schnięcia: w zależności od nałożonej warstwy i warunków otocznia ok. 6h- przy warstwie 1mm
Wydajność: ok. 1,5 kg/m2 przy warstwie o grubości 1 mm
DWU nr 03/2014
Produkt posiada Atest PZH: HK/B/0681/01/2005
Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
BEZPIECZEŃSTWO:
Podczas stosowania przestrzegać przepisów BPH obowiązujących przy pracach z materiałami
wykończeniowymi na bazie gipsu. Chronić przed dziećmi. W razie kontaktu z oczami natychmiast
przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z
powyższymi wskazówkami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Producent:
Yard Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 53
70-812 Szczecin
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