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ZASTOSOWANIE
Gładź Szpachlowa Super GS-1 jest ekologicznym materiałem wykończeniowym wytwarzanym na bazie naturalnego 
kamienia gipsowego. Przeznaczona jest głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych 
w budownictwie, a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i su' ty do idealnej gładkości przed malowaniem. 
Służy do szpachlowania  na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych wewnątrz 
pomieszczeń. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI
Gładź Szpachlowa Super GS-1 jest suchą mieszanką produkowaną na bazie gipsów 
uzyskiwanych w wyniku prażenia naturalnego kamienia oraz wypełniaczy mineralnych 
i komponentów poprawiających właściwości techniczne i użytkowe zaprawy. Zaprawa 
przygotowana z Gładzi Szpachlowej Super ma bardzo dobrą przyczepność i łatwo 
rozprowadza się po podłożu. Po wyschnięciu bez trudu poddaje się szlifowaniu tworząc 
doskonałe podłoże pod malowanie  lub tapetowanie. Dużą zaletą jest biel produktu, 
co zmniejsza zużycie farby podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb 
i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym 
(np. Frans Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

P R Z YG OT O WA N I E  P R O D U K T U 
I SPOSÓB UŻYCIA
Gładź Szpachlową Super GS-1 należy powoli wsypywać do wody 
(na 1kg proszku użyć ok.0,4 litra wody). Następnie wymieszać ręcznie 
lub mechanicznie w celu uzyskania jednorodnej masy. Należy odczekać 
5 minut i ponownie wymieszać. Nie zużyta zaprawa po rozpoczęciu wiązania 
nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją odrzucić, 
ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu. Masę szpachlową 
naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając 
do podłoża. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować 
i przeszlifować. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację 
i przewietrzenie pomieszczeń. Przygotowaną według powyższego opisu 
masę należy zużyć w ciągu 12 godzin. Po tym czasie następuje wiązanie.
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Proporcje składników w zaprawie: ok. 8 litrów wody na 20kg gipsu

Początek czasu wiązania: nie wcześniej niż 12 godzin

Przyczepność do podłoża: nie mniej niż 0,1MPa

Wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 1,0MPa 

Wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 2,0MPa 

Izolacja od dźwięków powietrznych: NPD

Izolacja cieplna: NPD

Reakcja na ogień: A1

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C

Max. grubość jednej warstwy: 3mm

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2008
Wyrób posiada atest PZH
Deklaracja Zgodności WE: Nr 0040/DZ/2009

OPAKOWANIE
Worki papierowe 20kg, 5kg.

UWAGA
Gładź szpachlowa super jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas 
eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić 
oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą 
ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy 
skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na 
żądanie użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku 
użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz 
przepisami BHP.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Gładź Szpachlowa Super GS-1 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. 
Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

DANE TECHNICZNE

Stopień twardości przy 
szlifowaniu

Grubość jednej warstwy Kolor
Zużycie kg/m2 przy 

1mm grubości

średnio twardy max. 3mm super biały 0,9
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