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Masa szpachlowa Promat®

Opis produktu

Masa szpachlowa Promat® jest specjalną suchą zaprawą o wy-
sokiej plastyczności. Po zmieszaniu z czystą wodą powstaje 
plastyczna gładka masa, która po stwardnieniu mocno przy-
wiera do powierzchni ścian i sufitów. Przepuszcza powietrze, 
chemicznie obojętna. Masa szpachlowa Promat® nadaje się 
szczególnie do szpachlowania płyt PROMATECT®, ale może 
też być zastosowana na innych podłożach. Nadaje się szcze-
gólnie do podłoży o dużej nasiąkliwości.

Zastosowanie

Wypełnianie i wygładzanie szczelin, nierówności w płytach 
PROMATECT®, szpachlowanie narożników, łbów gwoździ, 
wkrętów i klamer, pełne zaszpachlowanie powierzchni płyt 
PROMATECT®. Wypełnianie i wygładzanie dziur, szczelin, 
rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów 
budowlanych. Stosować wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem 
wilgotnych i mokrych.

Obróbka

Resztki tynku i pozostałości farby, tapety usunąć. Także resztki 
wosku, oleju i tłuszczu. Podłoże musi być trwałe, wolne od 
pyłu i suche.

Przygotowaną masę szpachlową należy zużyć w ciągu 1 go-
dziny. Stwardniałej masy nie można rozrzedzić przez dodanie 
wody. Obróbka jest możliwa powyżej temperatury +5°C. 
Używać można szpachelki lub kielni.

Spoiny pomiędzy płytami mogą mieć szerokość maksymalnie 
10 mm. Zależnie od nasiąkliwości płyt, fugi należy wypeł-
nić odcinkami na długości ok. 1,0 do 1,5 m, nałożyć siatkę, 
zaszpachlować (na szerokości ok. 25 cm) i na końcu nałożyć 
cienką warstwę powierzchniową. Aby uzyskać gładką po-
wierzchnię należy zewnętrzną warstwę przeszlifować.

Łby śrub i wkrętów zaszpachlować i w razie potrzeby wygła-
dzić. Do 25 kg masy szpachlowej Promat® (worek oryginalny) 
dodać ok. 10,5 I wody (woda wodociągowa). Masę szpachlo-
wą wsypywać powoli do wody. Ok. 2 min moczyć, następnie 
mieszać do uzyskania gładkiej masy szpachlowej.

Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć.

Dane techniczne i właściwości

Wytrzymałość na zginanie ς 1,0 N/mm2 (po 1 dniu)

Wytrzymałość na ściskanie 2,0 N/mm2 (po 1 dniu) 
9,0 N/mm2 (po 28 dniach)

Zużycie Normalne szpachlowanie:  
ok. 250 g/m2

Wypełnienie fug, naklejenie taśm i wygładzenie: 
ok. 350 g/mb

Pełnopowierzchniowe zaszpachlowanie: 
ok. 1000 g/mm/m2

Magazynowanie Przechowywać w miejscu suchym

Czas przechowywania Ok. 6 miesięcy

Forma dostawcza Worek papierowy 20 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 13279-1-B7-50-5-2013/1
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