


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.

WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



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
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