






alabaster ® – Biała gładź szpachlowa to mieszanka naturalnych 
gipsów alabastrowych połączona z wieloma wypełniaczami wa-
piennymi oraz szeroką paletą dodatków uszlachetniających, mody-
fikujących, opóźniających wiązanie, uplastyczniających oraz za-
pewniających doskonałą przyczepność. Doskonała na stare powło-
ki farb emulsyjnych i olejnych. Wysoka plastyczność i wydłużony 
czas wiązania powodują, iż gładź szpachlowa alabaster jest bardzo 
wygodna i prosta w użyciu. Śnieżnobiała barwa masy ogranicza 
ilość niezbędnych wymalowań do uzyskania pożądanego efektu, 
redukując tym samym koszty związane z malowaniem. Alabaster 
biała gładź szpachlowa łączy w sobie istotne parametry użytkowe 
przede wszystkim ścieralność i twardość. Nadaje się jako wypeł-
niacz ubytków i rys.

Produkt przeznaczony jest do prowadzenia robót wykończenio-
wych w budownictwie celem uzyskania gładkich powierzchni ścian 
i sufitów pod malowanie. Zakres stosowania obejmuje podłoża: 
gipsowe, gipsowo-kartonowe, z cegły ceramicznej, wapienno-pia-
skowej, betonu komórkowego lub betonu ciężkiego, tynki cemen-
towe, cementowo-wapienne. Doskonała na stare powłoki farb 
emulsyjnych i olejnych. Nadaje się jako wypełniacz ubytków, rys i 
spękań na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do-
skonały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczony 
wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z zasadami stosowa-
nymi w budownictwie – należy je oczyścić z kurzu, brudu i tłuszczu. 
Podłoże suche i chłonne zagruntować emulsja gruntującą        
alabaster ® Grunt-U, S. Podłoża o wysokiej chłonności zagrunto-
wać dwukrotnie. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykoro-
zyjnie. 

WŁAŚCIWOŚCI
alabaster ® Białą gładź szpachlową przygotowuje się przez wsypa-
nie do czystego pojemnika z wodą w proporcji 1 kg mieszanki na 
ok.0,45 l wody, intensywnie wymieszać w celu uzyskania jednolitej 
masy. Produkt nakładać równomiernie na podłoże gładką pacą (z 
nierdzewnej stali, bądź plastiku) silnie dociskając zaczyn do podło-
ża. Zaleca się nałożenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 3mm. 
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem 
ściernym lub siatką do szlifowania. Po całkowitym wyschnięciu 
gładzi można rozpocząć malowanie, bądź tapetowanie.

Produkt należy przechowywać w suchych i przewiewnych miejscach, 
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5ºC do 
+25ºC. Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Proporcje mieszanki: 1kg/ok. 0,45l wody
Wydajność: 1kg  /1m2 /1mm 
Początek wiązania: > 60min 
Przyczepność do podłoża: 0,56-0,71  (N/mm2)
Przyczepność do płyty g-k: > 0,25  (N/mm2) 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0  (N/mm2)
WWytrzymałość na zginanie: > 1,0  (N/mm2)
Odsiew na sicie: < 1,0%
Temperatura wykonywania prac: +5 ºC do +25 ºC
Temperatura podłoża: +5 ºC do +25 ºC
Przechowywanie: 12 miesięcy
Reakcja na ogień: A1 

Produkt zgodny z PN-EN 13279-1B2 oraz PN-EN 13963 3B 
DDWU 02/2015. Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1117/01/2009
Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001.
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Zakres stosowania gładzi uniwersalnej obejmuje: tynki cemento-
we, cementowowapienne, gipsowe, betonowe. Należy unikać sto-
sowania na stal, szkło, tworzywa sztuczne oraz podłoża zawilgoco-
ne i podlegające odkształceniom. Nadaje się również, jako wypeł-
niacz ubytków, rys i spękań na powierzchni ścian i sufitów w po-
mieszczeniach wewnętrznych oraz montażu instalacji elektrycznej. 
Przeznaczona wyłącznie do stosowania wewnątrz budynkó

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasada-
mi sztuki budowlanej, w szczególności równe, wolne od kurzu, 
tłuszczów, smarów, resztek farb, itp. Podłoże suche i chłonne 
należy zagruntować emulsją gruntującą alabaster ® Grunt-U. 
Podłoża o wysokiej chłonności zagruntować dwukrotnie. Elementy 
stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

WŁAŚCIWOŚCI
alabaster ® Gładź uniwersalną przygotowuje się przez wsypanie do 
czystego pojemnika z wodą w proporcjach: 1kg mieszanki na ok. 
0,35l wody i intensywne wymieszanie za pomocą wiertarki wolnoob-
rotowej do uzyskania jednolitej masy. Gładź uniwersalną nakłada 
się równomiernie metalową pacą na podłoże, silnie dociskając 
zaczyn pacą do podłoża. Po odpowiednim stężeniu masy należy ją 
wygładzić (papierem ściernym lub siatką do szlifowania). Powstałe 
niniedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasło-
necznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację po-
mieszczeń. Po całkowitym wyschnięciu gładzi można rozpocząć ma-
lowanie, bądź tapetowanie.

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i 
przewiewnych miejscach, w temp. od +5ºC do +25ºC. Okres ważno-
ści: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Proporcje mieszanki: 1kg suchej mieszanki/ok. 0,35l wody
Czas użycia zaprawy: ok. 2,5h (w zależności od temperatury i wilgot-
ności)
Wydajność: 1,25 kg /m2 przy grubości warstwy 1mm
Temperatura wykonywania prac: +5ºC do +25ºC
Temperatura podłoża: +5ºC do +25ºC
Zużycie: ok. 1 kg masy na 1m2 przy warstwie 1mm

Produkt zgodny z PN-EN 13279-1B2 
DWU 02/2015. Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1117/01/2009
Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001.
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alabaster ® Gips francuski – jest gotową, suchą mieszanką natu-
ralnych gipsów alabastrowych połączoną z wypełniaczami wapien-
nymi oraz dodatkami uszlachetniającymi, modyfikującymi, opóźnia-
jącymi wiązanie oraz zapewniającymi doskonałą przyczepność. 
Śnieżnobiała barwa gipsu francuskiego, wysoka plastyczność i wy-
dłużony czas wiązania powodują, że alabaster gips francuski jest 
produktem wygodnym i prostym w użyciu.

alabaster ® Gips francuski przeznaczony jest do prowadzenia 
prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Służy do wygładza-
nia powierzchni tynków, ścian i sufitów, spoinowania płyt gipsowo-
-kartonowych, maskowania łbów wkrętów używanych do mocowa-
nia płyt g-k do rusztu, wypełniania niewielkich uszkodzeń po-
wierzchni. Zakres stosowania obejmuje podłoża: gipsowe, gipso-
wo-kartonowe, z cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, betonu 
komórkowego lub betonu ciężkiego, tynki cementowe, cemento-
wo-wapienne, powłoki farb emulsyjnych i olejnych. Nie należy sto-
sować na podłoża: metalowe, szklane i drewniane.

Podłoże w przypadku wykonywania gładzi powinno być: stabilne, 
suche, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu itp. Podłoże suche i 
chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą alabaster ® 
Grunt-U lub specjalistycznym głębokopenetrującym gruntem     
alabaster ® Grunt-S. Podłoża o wysokiej chłonności zagruntować 
dwukrotnie. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
W przypadku spoinowania płyt gipsowo-kartonowych należy zato-
pić tpić taśmę wzmacniającą zbrojoną.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i 
przewiewnych miejscach, w temp. od +5ºC do +25ºC. Okres ważno-
ści: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Proporcje mieszanki: 1kg/ok. 0,5l wody
Wydajność: ok. 1kg /1m2 

Początek wiązania: > 90min 
Przyczepność do podłoża: > 0,5(N/mm2)
Przyczepność do płyty g-k: > 0,25(N/mm2)
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0(N/mm2)
WWytrzymałość na zginanie: > 1,0(N/mm2)
Temperatura wykonywania prac: +5ºC do +25ºC
Temperatura podłoża: +5ºC do +25ºC
Reakcja na ogień: A1

Produkt zgodny z PN-EN 13279-1B2 oraz PN-EN 13963
DWU 02/2015. Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1117/01/2009
Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001.
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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 wła-
ściwościom 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 
sufitsufitów.

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 chłonnne zagrunto-
wać preparatem gruntującym alabaster ® Grunt-U lub             ala-
baster ® Grunt-S.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
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 wy-
mieszać. Szpachlowanie spoin należy wykonywać co najmniej w 
dwóch etapach robót. Za pomocą szerokiej szpachelki wypełnić 
spoispoiny. 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.

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i 
przewiewnych miejscach, w temp. od +5 ºC do +25 ºC. Okres ważno-
ści: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

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)
DDWU 04/20145
Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1492/01/2009.
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alabaster ® Finish to gotowa gładź szpachlowa produkowana na 
bazie dyspersji akrylowo-styrenowej oraz mineralnych wypełniaczy. 
Stosowana do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod malo-
wanie i tapetowanie. Charakteryzuje się doskonałą plastycznością i 
przyczepnością. W swoim składzie zawiera żywicę polimerową, która 
decyduje o doskonałej przyczepności gładzi szpachlowej do podło-
ża 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-karto-
nowych z użyciem taśmy zbrojącej. Po wyschnięciu łatwo się szlifuje 
zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Ściany i 
sufity po nałożeniu gładzi szpachlowej Finish uzyskują śnieżnobia-
łą, łatwą do malowania powierzchnię. Gładź szpachlowa może 
służyć jako wypełniacz dużych ubytków. Tworzy doskonały efekt 
końcowy-idealnie gładkie ściany i sufity.

alabaster ® Finish nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartono-
wych z użyciem taśmy zbrojącej, do maskowania łbów wkrętów uży-
wanych do płyt GK, do szpachlowania czystych, stabilnych tynków 
żywicznych lub mineralnych, do wypełniania spoin pomiędzy pły-
tami gipsowo-kartonowymi. Może służyć jako wypełniacz dużych 
ubytków. Stosowana na podłoża mineralne: tynki cementowo-wa-
pienne, 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.

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże musi być suche i stabilne, mocno związane, wolne od 
kurzu i zatłuszczeń. Płyty gipsowe powinny być zamontowane sta-
bilnie. Podłoża mocno chłonne przed szpachlowaniem należy za-
gruntować odpowiednim gruntem. alabaster ® Finish przed uży-
ciem dokładnie wymieszać, ewentualnie rozcieńczyć niewielką ilo-
ścią wody. Zbyt duże rozcieńczenie grozi nadmiernym skurczem 
spoiny, pękaniem brzegów, zmniejszeniem siły spojenia oraz ogól
nie gorszymi parametrami użytkowymi. Do rozmieszania używać 
tylko czystych pojemników i narzędzi. Produkt nakładać bezpośred-
nio na przygotowane podłoże za pomocą szpachelki lub pacy me-
talowej. Jednorazowo nanosić warstwy o grubości do 3mm. W przy-
padku większych nierówności powierzchni, nanoszenie powtórzyć 
po wysuszeniu warstwy poprzedniej. Suche powierzchnie wygładzić 
papierem ściernym lub siatką, następnie usunąć pył i pomalow

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i 
przewiewnych miejscach, w temp. od +5ºC do +25ºC. Okres ważno-
ści: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

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

DDWU nr 03/2014 
Produkt posiada Atest PZH: HK/B/0681/01/2005
Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
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alabaster ® Membrana to gotowa do użycia folia płynna produko-
wana na bazie żywicy akrylowej, utwardzająca się przez odparowa-
nie wody. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, odporną na zawilgoce-
nia powłokę o właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza powierzch-
nię przed szkodliwym działaniem olejów, smarów, grzybów i pleśni. 
Posiada dobrą przyczepność do podłoży, jest łatwa w nakładaniu. 
Do stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń oraz w temperaturze 
powyżej +5°C na zewnątrz obiektów. 

Folia izolacyjna alabaster ® Membrana przeznaczona jest do po-
wierzchniowego bezspoinowego uszczelnienia podłoży o dużej 
intensywności zawilgocenia (kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, 
kabiny prysznicowe) przed układaniem płytek ceramicznych. 
Nadaje się do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w syste-
mach ogrzewania podłogowego. Produkt przeznaczony jest na 
podłoża betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki 
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy.

WŁAŚCIWOŚCI 

alabaster ® Membrana produkowana jest w postaci gotowej do 
użycia pasty, której nie wolno łączyć z innymi materiałami. Po otwar-
ciu zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wolno-
obrotową. Produkt nanosimy w min. dwóch warstwach. W pierwszej 
kolejności uszczelniamy szczeliny dylatacyjne, naroża, przepusty 
rurowe, kratki ściekowe stosując specjalną taśmę, narożniki lub 
mankiety uszczelniające wtapiając ich brzegi w zaprawę. Masę 
uszczelniającą rozprowadzamy na całej powierzchni twardym pędz-
lem, szczotką malarską lub pacą stalową intensywnie wcierając w 
podłoże. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Folię 
nakładać równomiernie przy użyciu wałka lub pędzla. Czas całkowi-
tego utwardzenia wynosi min. 24h. Do przyklejenia okładziny cera-
micznej przystąpić po całkowitym wyschnięciu folii. Nowo nałożoną 
powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem
Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłu-
żają czas schnięcia. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej 
uważać aby nie uszkodzić wykonanej powłoki hydroizolacyjnej.

przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Zdolność krycia rys:      1,0mm
Czas schnięcia pierwszej warstwy:   min. 6 h
Minimalna grubość powłoki:    1,0mm
Zużycie:             1,0-1,4 kg/m2 przy warstwie 1mm
Nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h:  4,8% 
Temperatura stosowania:     od +5° do +30°C
CCzas całkowitego utwardzania powłoki: 7 dni
Mocowanie płytek: po min:     24 h

Produkt zgodny z PN-EN 1504-2:2006 DWU: 04/2015
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) nr certyfikatu: 1487—CPR—074-
-01 Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
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PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, odtłuszczone i zagrun-
towane odpowiednim preparatem gruntującym np: alabaster 
grunt-U. Powłoki słabo związane z podłożem, luźne, osypujące się 
cząstki należy całkowicie usunąć. Nierówności i ubytki podłoża 
(rzędu 5-15 mm) uzupełnić. Wszystkie podłoża pyliste, wykonane z 
materiałów gipsowych i pochodnych należy przeszlifować i odpylić. 

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Okres 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



alabaster ® Membrana Z jest szybkowiążącą, dwuskładnikową, ela-
styczną zaprawą uszczelniającą chroniącą podłoża przed działa-
niem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia. Jest paroprze-
puszczalna, nieszkodliwa dla środowiska, nie zawiera rozpuszczal-
ników. Odporna na mróz i starzenie się. Posiada zwiększoną odpor-
ność na wpływ promieniowania UV. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża i odpornością na przenikanie 
wody.

alabaster ® Membrana Z – nadaje się do wykonywania hydroizo-
lacji tarasów, balkonów, łazienek, pralni, basenów, oczek wodnych, 
przemysłowych zbiorników wodnych z zastosowaniem dodatkowo 
tkaniny z włókna szklanego (taśmy i kołnierze uszczelniające) oraz 
do izolowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic i funda-
mentów. Może być stosowana na podłoża betonowe, jastrychowe, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI 

Składniki w opakowaniu zbiorczym są dobrane w proporcji gotowej 
do wymieszania. Przygotowanie dwuskładnikowej masy uszczelnia-
jącej polega na wlaniu do odpowiedniego naczynia składnika 
płynnego B, a następnie dosypywaniu składnika sypkiego A. 
Całość mieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzy-
skania jednorodnej masy. Odstawić zaprawę na około 5 min. i po-
nownie przemieszać. alabaster ® Membranę Z nanosimy w co naj
mniej dwóch warstwach. W pierwszej kolejności uszczelniamy szcze-
liny dylatacyjne, naroża, przepusty rurowe, kratki ściekowe stosując 
specjalną taśmę, narożniki lub mankiety uszczelniające wtapiając 
ich brzegi w zaprawę. Masę uszczelniającą rozprowadzamy na całej 
powierzchni twardym pędzlem, szczotką malarską lub pacą stalową 
intensywnie wcierając w podłoże. Drugą warstwę nanosimy po zwią-
zaniu pierwszej tj. po około 6 godzinach poprzez szpachlowanie. 
Miejsca narażone na duże obciążenia należy wzmocnić wtapiając 
tkaninę z włókna szklanego. Świeżą warstwę należy chronić przed 
deszczem i zbyt szybkim wysychaniem.

 +5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Proporcje mieszania: składnik A: składnik B = 3:1
Wydajność: 1,5 kg/m2/1mm
Temperatura użycia: od +5ºC do +30ºC
Czas gotowości do pracy:  ≤1h
Minimalna grubość warstw: ≥2mm
Czas oczekiwania pomiędzy naniesieniem 1 i 2 powłoki: ok.12h
CCzas oczekiwania przed układaniem płytek:  > 24h
Przyczepność zaprawy do podłoża:  0,8 N/mm2

Współczynnik przenikania wody kg/ (m2x h 0,5): 0,0063

Produkt zgodny z PN-EN 1504-2:2006 DWU: 05/2015
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) nr certyfikatu: 1487—CPR—074-
-07 Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń. 
Nowe tynki, betony powinny być związane, wysezonowane, od-
tłuszczone. Stare płytki ceramiczne należy oczyścić ze słabo przy-
legających elementów. Powierzchnie mocno chłonne należy za-
gruntować preparatem gruntującym alabaster ® Grunt-S. 

alabaster ® Membranę Z przewozić i przechowywać w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Taśma uszczelniająca alabaster ® to elastyczna taśma wykonana z 
odpornego na rozerwanie poliestru do tworzenia wodoszczelnych 
powłok zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach mokrych i 
wilgotnych z użyciem płynnej folii alabaster ® Membrana. Zabez-
piecza warstwy pod okładzinami płytek ceramicznych przed przeni-
kaniem wody. Odporna na starzenie, warunki atmosferyczne i sub-
stancje chemiczne. Do stosowania wewnatrz i na zewnątrz pomiesz
czeń.

Taśmę uszczelniającą  wykorzystuje się w miejscach szczelin dyla-
tacyjnych, krawędzi, naroży w celu zapewnienia szczelności pod-
czas wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych na podło-
gach i ścianach. Zaleca się stosować w pomieszczeniach szcze-
gólnie narażonych na zawilgocenia, z przepływającą pod płytkami 
wodą np.: łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie, kuchnie, baseny 
itp. Taśmę można stosować także do izolacji tarasów i balkonów
Idealna na podłoża: betonowe, cementowe, cementowo-wapien-
ne, tynki cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy itp..

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże przed zastosowaniem taśmy uszczelniającej alabaster ®  
powinno byś nośne, stabilne, równe, wolne od tłuszczu i starych 
powłok malarskich. W miejscach uszczelnianych nakładamy pierw-
szą warstwę folii uszczelniającej alabaster ® Membrana pasami 
odpowiadającymi szerokości taśmy uszczelniającej. Następnie na 
świeżo naniesioną warstwę folii w płynie wtapiamy tkaninowe brzegi 
taśmy uszczelniającej, dociskamy taśmę i pokrywamy jej brzegi 
ddrugą warstwą folii uszczelniającej. W przypadku stosowania po-
między szczelinami dylatacyjnymi zaleca się taśmę wcisnąć w 
szczelinę i tak uformować, aby na jej środku powstało zagłębienie, 
które w późniejszym czasie umożliwi odkształcenia.

Baza: Termoplastyczny elastomer na dzianinie poliestrowej
Szerokość: 120 mm
Przesiąkliwość wody: Wodoszczelna
Odporność na temperaturę: od -30ºC do +90ºC
Odporność chemiczna: Odporna na rozcieńczone kwasy, olej ja-
dalny, ług sodowy itp.

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2003

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginal-
nych opakowaniach.





alabaster ® Grunt-U jest gotowym preparatem głęboko-penetru-
jącym do gruntowania oraz wzmacniania starych i nowych podło-
ży o właściwościach chłonnych takich jak: beton, gazobeton, płyta 
gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, tynki, posadzki, jastrychy. 
Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, pod farby, 
płytki ceramiczne, tynki mineralne i akrylowe. Produkt zwiększa 
przyczepność klejów do glazury i terakoty. Może być stosowany w 
ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Szczególnie zalecany 
do stosowania pod gładzie szpachlowe, zaprawy wyrównujące i 
samopoziomujące, także pod kleje do płytek ceramicznych. Pre-
parat tworzy doskonałą powłokę ochronną dla wylewek, ułatwia 
konserwację, zapobiega osadzaniu się kurzu oraz zabezpiecza 
przed powstawaniem szkodliwych reakcji chemicznych pomiędzy 
gipsem a cementem. Poprawia wytrzymałość mechaniczną 
zapraw cementowych.

WŁAŚCIWOŚCI 

Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C
Proporcje rozcieńczania: 1:1; 1:2; 1:3 lub bez rozcieńczania (w zależno-
ści od stopnia chłonności podłoża)
Zalecana ilość warstw: 1-2
Zużycie: 0,05-0,2L/1m2 (w zależności od stopnia nasiąkliwości pod-
łoża) 

Produkt posiada Atest PZH.
Produkt zgodny z PN-C-81906:2003.
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, olejów, 
starych farb, drobnych elementów. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
przyczepności należy usunąć i uzupełnić odpowiednim materia-
łem, np. tynkiem, szpachlówką itp. 

Produkt wytwarzany jest w postaci gotowej do użycia. Istnieje możli-
wość rozcieńczania wodą 1:1. alabaster ® Grunt-u nakładamy pędz-
lem, wałkiem lub natryskowo. Nie należy nakładać podczas desz-
czu, mgły oraz w temperaturze poniżej +5̊C. Jeśli po wyschnięciu 
pierwszej warstwy podłoże jest nadal chłonne, gruntowanie powtó-
rzyć. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia – około 4h od naniesienia warstw

alabaster ® Grunt-U produkowany jest na bazie dyspersji akrylo-
wej, która wnika silnie w podłoże wzmacniając je i uszczelniając. Za-
pobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wody, co chroni podłoże 
przed szkodliwym działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność 
klejów oraz zmniejsza zużycie farby. Przy tynkowaniu i szpachlowa-
niu poprawia równomierność i szybkość wiązania.  Po wyschnięciu 
tworzy bezbarwną powłok



alabaster ® Grunt-S to grunt specjalistyczny produkowany na 
bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowo-styrenowej. Posiada 
zwiększoną zdolność penetracji – wnika silnie w głąb podłoża, 
dzięki czemu jego działanie ma charakter nie tylko powierzchniowy. 
Szczególnie zalecany jest na trudne podłoża wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia rów-
nomierność i szybkość wiązania. Przy wylewkach samopoziomują
cych tworzy powłokę ochronną, ułatwia konserwację, zapobiega 
osadzaniu się kurzu. alabaster ® Grunt-S zabezpiecza przed po-
wstawaniem szkodliwych reakcji chemicznych pomiędzy gipsem a 
cementem, zapobiega szybkiemu wchłanianiu wody przez podłoże 
oraz reguluje proces jego chłonności. Po wyschnięciu tworzy bez-
barwną powłokę. Znakomicie ujednolica chłonność podłoży mine-
ralnych, zmniejsza pylistość oraz zwiększa przyczepność warstw
Produkt wnika głęboko w gruntowane podłoże, dodatkowo zabez-
pieczając je przed wilgocią.

alabaster ® Grunt-S stosowany jest jako środek wzmacniający na 
stare i nowe podłoża o właściwościach chłonnych takich jak: 
betony, gazobetony, tynki (cementowo-wapienne, wapienne, gip-
sowe), płyty (cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe), piaskowce. 
Może być stosowany w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. 
Szczególnie zalecany pod gładzie szpachlowe, tynki mineralne, 
akrylowe, farby. Zwiększa wydajność klejów, posadzek – uszczel-
niając strukturę gruntowanego podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże powinno być suche, czyste, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, 
starych farb, drobnych elementów mogących osłabić przyczepność 
preparatu. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy 
usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem. 

alabalabaster ® Grunt-S produkowany jest jako preparat gotowy do 
bezpośredniego użycia. Produkt najlepiej nanosić na podłoże w 
postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Jeśli po wyschnięciu podłoże jest 
nadal chłonne gruntowanie powtórzyć. Nie należy nakładać pod-
czas deszczu, mgły oraz w temperaturze poniżej 5̊C. Czas schnięcia 
w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia wynosi około 
4h od naniesienia 4h od naniesienia warstwy.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.



alabaster ® Ekoprimer to ekologiczna emulsja gruntująca zmniej-
szająca zużycie farby, poprawiająca przyczepność klejów, wyrównu-
jąca oraz zmniejszająca nierównomierną chłonność podłoży. 
Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci. Posiada dużą 
zdolność penetracji. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia 
równomierność i szybkość wiązania. Po wyschnięciu jest bezbarwna 
i paroprzepuszczalna. Produkt nie zawiera koalescentów oraz roz
puszczalników.

Produkt stosowany jest jako środek gruntujący na stare i nowe 
podłoża o właściwościach chłonnych: betony, gazobetony, tynki 
(cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe), płyty (cementowe, 
gipsowe, gipsowo-kartonowe), piaskowce. Może być stosowany w 
ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Idealny na stare i nowe 
podłoża pod farby, tynki, tapety, jastrychy, płytki ceramiczne, wy-
prawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje..

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże powinno być suche, czyste, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, 
starych farb, drobnych elementów mogących osłabić przyczepność 
preparatu. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy 
usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem.  

alabalabaster ® Ekoprimer produkowany jest jako produkt gotowy do 
bezpośredniego użycia. Produkt najlepiej nanosić na podłoże w 
postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Jeśli po wyschnięciu podłoże jest 
nadal chłonne gruntowanie powtórzyć. Nie należy nakładać pod-
czas deszczu, mgły oraz w temperaturze poniżej 5̊C.

Zużycie: w zależności od chłonności podłoża od 0,05-0,2 kg/1m2

Baza:  neutralna, wodna dyspersja żywic akrylowych
Kolor: biały
Temperatura wykonania prac: + 5 °C do + 25 °C
Temperatura podłoża:  + 5 °C do + 25 °C
Proporcje rozcieńczania: 1:1 lub bez rozcieńczania
ZZalecana ilość warstw: 1-2

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/0555/01/2005

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.





alabaster ® podkład tynkarski Kwarc to gotowy do użycia preparat 
zapewniający idealną przyczepność tynków do podłoży tzw. trud-
nych, czyli powierzchni o niskiej nasiąkliwości, podłoży wyjątkowo 
gładkich, pokrytych trudnymi do usunięcia pozostałościami starych 
farb i klejów. Stanowi doskonałą warstwę zwiększającą przyczep-
ność pomiędzy wszelkimi rodzajami podłoży budowlanych a tynka-
mi cementowymi, jastrychami, masami szpachlowymi, wylewkami 
betonowymi. Wyrównuje i ogranicza nasiąkliwość powierzchni. Za-
wiera dodatek kruszywa kwarcowego, dzięki któremu nakładanie 
kolejnej warstwy jest łatwiejsze (kruszywo zawarte w masie tworzy 
chropowatą powierzchnię, ograniczającą poślizg materiału- możli-
wy przy nakładaniu na podłoża gładkie). alabaster ® Kwarc to pre-
parat o wysokiej wydajności, łatwy i szybki w stosowaniu, gotowy do 
użycia po uprzednim przemieszaniu zawartości. Zapobiega zby
intensywnemu oddawaniu wody ze świeżo nałożonego materiału 
do podłoża.

alabaster ® Kwarc stosuje się pod tynki mineralne, akrylowe, sili-
konowe, silikatowe i mozaikowe. Można go stosować na wszelkie 
podłoża betonowe, płyty OSB, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 
budynków (również z ogrzewaniem podłogowym). Idealny na pod-
łoża pokryte trudnymi do usunięcia pozostałościami starych 
klejów i farb. Po wyschnięciu odporny na mróz i warunki atmosfe-
ryczne.

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże musi być stabilne, nośne, zwarte, wolne od pęknięć i wykwi-
tów solnych, oczyszczone z wszelkich substancji zmniejszających 
przyczepność (kurz, brud, resztki farb itp.). Nowe tynki cementowo-
-wapienne należy poddać sezonowaniu. Zabezpieczyć powierzch-
nie, które nie są przeznaczone do gruntowania. 

Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie 
rozrzedzać z wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Kwarc należy 
równomiernie nanosić na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka 
malarskiego lub natryskowo. Pozostawić do wyschnięcia. Niedo-
puszczalne jest prowadzenie prac w temperaturze otoczenia niższej 
niż +5ºC i wyższej niż +25ºC. Świeżo wykonane powłoki należy chro-
nić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem 
stosując folię lub siatki osłonowe. Przyklejanie okładzin lub tynko-
wanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po 
upływie ok 6h od naniesienia.

Baza: wodna dyspersja żywic
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża): od +5ºC do +25ºC
Przyczepność do betonu: min. 1 N/mm2 
Możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po całkowitym wy-
schnięciu masy, tj. po upływie ok.6 godzin od naniesienia
Zużycie: od 0,15-0,20 kg/m2

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemni-
kach, w miejscach suchych. Okres przydatności masy wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić 
przed nasłonecznieniem i mrozem.





alabaster ® K2 to gotowa do użycia dyspersyjna, cienkowarstwowa, 
elastyczna zaprawa o wysokiej sile spajania i wszechstronnym za-
stosowaniu do klejenia wszelkiego rodzaju płytek budowlanych we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Ma konsystencję gęstej pasty. Wiąże się i twardnieje poprzez odpa-
rowywanie wody (wiązanie jest procesem nieodwracalnym). Charak-
teryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością. Lepkość klej
pozwala na przyklejanie zarówno zwykłych płytek ceramicznych jak i 
gresu, płyt marmurowych, kamienia naturalnego (którego nie prze-
barwia), pustaków szklanych, elementów styropianowych

alabaster ® K2 przeznaczony jest do stosowania na różnego ro-
dzaju podłoża: beton, posadzki, gazobetony, tynki, najbardziej od-
kształcalne powierzchnie spotykane w budownictwie czyli: płyty gip-
sowo-kartonowe, płyty wiórowe, podłoża z ogrzewaniem podłogo-
wym oraz podłoża niechłonne np: stara glazu

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże musi być odpowiednio oczyszczone, wysezonowane, suche 
oraz nośne. Powierzchnie słabo związane z podłożem, niestabilne 
(luźne, osypujące się cząstki) należy całkowicie usunąć. Płyty wióro-
we i OSB należy zeszlifować i odkurzyć. Powierzchnie zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym, co znacząco zwiększy przy-
czepność płytek.

Klej K2 stosowany wewnątrz pomieszczeń jest gotowy do użycia po 
uprzednim wymieszaniu. Przy stosowaniu alabaster ® K2 na ze-
wnątrz lub na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym należy 
dodać cement w ilości do 30% masy kleju. Przygotowaną zaprawę 
nakładać szpachlą zębatą o rozstawie zębów od 2 do 8 mm lub 
cienką warstwę przy pomocy szpachelki. Po naniesieniu kleju na 
płytki lekko je poruszać i dociskać do podłoża, aż do wypłynięcia 
nadmianadmiaru kleju. Wielkość powierzchni pokryta zaprawą powinna 
być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został 
przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy. Korekty można 
wykonywać do ok. 10 minut od naniesienia kleju. Prac nie należy 
wykonywać podczas deszczu oraz przy zbyt dużym nasłonecznieniu 
i dużym wietrze. Spoiny fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, 
ale nie wcześniej niż po 24 godzinach.

Temperatura stosowania: od +5 oC do + 25 oC
Czas otwarty : >30 min.
Czas korekty: >10 min.
Zużycie: ok. 0,8-1,5 kg/m2

Max. grubość warstwy zaprawy: do 2 mm

Produkt zgodny z PN-EN 12004 
DDWU  nr 06/2015
Produkt posiada atest PZH.
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Produkt przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opa-
kowaniach, w suchych warunkach, w temp. od +5ºC do +25ºC, chro-
nić przed słońcem i mrozem. Dopuszczalny czas magazynowania w 
oryginalnie zamkniętych wiaderkach: 12 miesięcy od daty produkcji 
podanej na wieczku.


