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SZPACHLÓWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

Samorozlewna masa wyrównująca do  
niwelowania podłóg.

Właściwości produktu
I Samorozlewna masa wyrównująca. 
I Wygładza samoczynnie nierówne podłogi. 
I Również do jastrychów grzewczych, balkonów i podłóg w garażach (garaże pojedyncze). 
I Do warstw od 2–10 mm. 
I Jako podkład do płytek i innych wykładzin posadzkowych. 
I Wytrzymała na nacisk, mrozoodporna i wodoodporna.

Zastosowania
I Do szpachlowania i wyrównania powierzchni posadzek. 
I Wewnątrz i na zewnątrz. 
I Minimalna grubość warstw stosowanych na zewnątrz i używanych do chodzenia i przejazdów: 5 mm. 
I Minimalna grubość warstwy jako podłoża do wykładzin podłogowych wewnątrz: 2 mm.

Podłoża i przygotowanie
Odpowiednie podłoża beton, jastrychy cementowe.

Właściwości podłoża nośne, bez pęknięć, czyste, suche.

Przygotowanie podłoża Jastrychy cementowe muszą być starsze niż 4 tygodnie, beton 6 miesięcy.  
Jastrychy grzewcze wiązane cementem muszą przedtem w ciągu co najmniej 
3 tygodni stwardnieć i być ogrzewane do sucha. Wyłączyć ogrzewanie przed 
wyrównaniem i potem nie włączać przez 7 dni. Cienką warstwę cementu usunąć 
wodą i miotłą stalową. Pozostawić do wyschnięcia. Stare powłoki malarskie 
usunąć zmywaczami do usuwania farb. Podłoża gruntować za pomocą LUGATO 
BESTE BASIS według przepisu na opakowaniu. Brzegowe pasma izolacyjne 
wstawić do spoin łączących podłogę ze ścianą.
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Czas obróbki  ok. 20 minut.

Temperatura obróbki 5–30 °C. 

Możliwość obciążenia możliwość chodzenia po ok. 10 godzinach, po ok. 2 dniach możliwość naklejania 
płytek, po ok. 7 dniach możliwość przejazdu lub naklejania wykładzin z PCW i 
dywanów, po ok. 28 dniach odporność na wpływy atmosferyczne/mróz. 

Składniki cementy, wypełniacze, dodatki organiczne/nieorganiczne.

Wielkość opakowania 30 kg.

Przechowywanie w oryginalnym zamknięciu ok. 12 miesięcy. Przechowywać w suchym miejscu. 
Wszystkie podane czasy odnoszą się do 20 °C i 65 % wilgotności względnej. 
Wyższe temperatury skracają czas obróbki i przyspieszają stwardnienie, niższe 
opóźniają stwardnienie.

Obróbka
Mieszanie Zawartość worka (30 kg) rozrobić w ok. 6,0 l czystej wody za pomocą mieszalnika 

wolnoobrotowego. Masa nie może być ani za rzadka, ani za gęsta. Odpowiednia 
jest konsystencja podobna do syropu. Po 5 minutach wymieszać jeszcze raz.

Verarbeitung przy grubości warstwy większej niż 5 mm rozpocząć wyrównanie w rogu. 
Wylewać materiał pasmami wzdłuż jednej ściany. Zapewnić dostateczną ilość 
świeżego materiału, aby móc szybko rozlewać wiadro za wiadrem. Wspierać 
zlewanie materiału na stykach za pomocą kielni do gładzenia. Przy grubości 
warstwy mniejszej niż 5 mm wylewać materiał i szpachlować na gładko. Świeżą 
masę chronić 24 godziny przed przeciągiem i wyższymi temperaturami, 7 dni 
przed wilgocią. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w punkcie 
„Bezpieczeństwo pracy“ wzgl. w polu szkodliwości substancji na opakowaniu.

Dane produktu
Zużycie i wydajność

Grubość warstwy Zużycie Wydajność 30 kg
2 mm ok. 3,4 kg/m2 ok. 8,8 m2

5 mm ok. 8,5 kg/m2 ok. 3,5 m2

10 mm ok. 17,0 kg/m2 ok. 1,8 m2
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Proszę przestrzegać
I Stosować tylko w garażach pojedynczych, na zewnątrz tylko do powierzchni używanych do chodzenia. 
Bezpieczeństwo pracy: 

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie 
dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Nosić rękawice ochronne (np. rękawice bawełniane nasączone nitrylem)/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Kontynuować płukanie. GISCODE ZP1. Zawiera cement portlandzki. Reaguje silnie alkalicznie z 
wilgocią. Unikać tworzenia pyłu i bryzgów zaprawy. 
W razie potrzeby zażądać karty charakterystyki.

Utylizacja:          Pozostałości rozmieszać z wodą i odczekać do stwardnienia. Następnie utylizować jako śmieci z  
                                         gospodarstw domowych lub gruz budowlany. Całkowicie opróżnione opakowanie przekazać do  
                                         recyklingu.

Niebezpieczeństwo

Responsible Care (RC) oznacza dla przemysłu chemicznego: Odpowiedzialne postępowanie. Daje on temu wyraz poprzez 
ogólnoświatową inicjatywę. W licznych krajach stowarzyszenia chemiczne realizują własne programy RC. W międzynarodowej inic-
jatywie aktywnie uczestniczą tysiące przedsiębiorstw z milionami pracowników. Celem jest dobrowolne zaangażowanie, aby czynić 
więcej niż wymagają przepisy: promować długotrwałość, wykazywać odpowiedzialność za produkt, stwarzać więcej bezpieczeństwa 
dla zakładu i jego sąsiedztwa, polepszać ochronę zdrowia w miejscu pracy i ochronę środowiska. LUGATO zobowiązał się do 
przestrzegania tych celów w ramach swojego członkostwa w stowarzyszeniu niemieckiego przemysłu chemicznego.

Dane zawarte w tej karcie przedstawiają nasz obecny stan wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie mamy wpływu na uwarunkowania specyficzne dla 
danego obiektu i na prawidłowe wykonanie robót, możemy przejąć gwarancję jedynie za nienaganną jakość naszych produktów. W razie wątpliwości 
należy sprawdzić przydatność produktu przez wystarczające próby własne. Bezpośrednia odpowiedzialność prawna nie może wynikać ani z samych 
wskazówek niniejszej karty informacyjnej, ani z ustnego doradztwa. 
Z chwilą ukazania się niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wydania tracą swoją ważność. Zmiany danych technicznych zastrzeżone.


