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SKŁAD: mieszanka spoiwa i wypełniaczy mineralnych, 
modyfikowanych polimerami.
TEMPERATURA STOSOWANIA: prace należy wykony-
wać przy temperaturze otoczenia, materiału i podłoża 
od +5°C do +30°C.
CZAS PRZYDATNOŚCI DO  UŻYCIA: ok. 1 godziny.
MALOWANIE: po 24 godzinach.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE (WARSTWA 1 mm): 
ok. 1,2 kg/1m²
PROPORCJE MIESZANIA: 0,5 I wody na 1 kg suchego 
proszku.
OKRES PRZECHOWYWANIA: w suchych warunkach  
i nieuszkodzonym opakowaniu, na paletach drewnia-
nych okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy 

od daty produkcji.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: produkt zgodny z Polską 
Normą PN-EN-13963 typ 1B posiada atest Państwo-
wego Zakładu Higieny.

ZASTOSOWANIE
Masa Szpachlowa Biała SATYN PK-51 jest przeznaczona do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych z użyciem taśm 
zbrojących spoiny. Nadaje się również do spoinowania narożników ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, 
a także do naprawy niewielkich uszkodzeń.

WŁAŚCIWOŚCI
Masa Szpachlowa Biała SATYN PK-51 jest suchą mieszanką wypełniaczy dolomitowych, gipsu naturalnego, mikrowłó-
kien zwiększających odporność na pęknięcia oraz dodatków modyfikujących najwyższej jakości, dzięki którym masa 
otrzymuje odpowiednią plastyczność podczas wyrabiania i odpowiednie parametry wytrzymałościowe po zastygnię-
ciu. Masa Szpachlowa Biała SATYN PK-51 dzięki zastosowaniu odpowiednich spoiw i wypełniaczy mineralnych jest 
ekologiczna.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE
Masę Szpachlową SATYN PK-51 stosuje się na płyty kartonowo-gipsowe i inne wysezonowane podłoża mineralne we-
wnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Sprawdzić jakość podłoża. Powierzchnia płyt powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń obniżających 
przyczepność. Inne rodzaje podłoża powinny być nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniej-
szających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów, itp. Powierzchnie gładkie należy przetrzeć papierem ścier-
nym. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować i odczekać do wyschnięcia. Do gruntowania używać odpowied-
niego preparatu gruntującego np. Emulsji Gruntującej SATYN PP-80.

SPOSÓB UŻYCIA
Mieszankę wsypuje się do wody w proporcji 0,5 I wody na 1 kg suchej mieszanki. Następnie należy mieszać miesza-
dłem elektrycznym wolnoobrotowym lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 mi-
nut należy jeszcze raz krótko zamieszać. Ważną rzeczą jest, aby masę szpachlową przygotować w czystych pojemni-
kach, gdyż resztki związanego gipsu w znaczny sposób skracają czas wiązania następnego zaczynu. Jednorazowo 
przygotować taką ilość, aby zużyć ją w ciągu 60 minut. Zaprawę rozprowadza się na podłożu za pomocą stalowej nie-
rdzewnej pacy. Masę należy nałożyć na łączenie płyt kartonowo-gipsowych, następnie nałożyć taśmę zbrojącą i jesz-
cze raz zaszpachlować. W razie konieczności położyć cienką warstwę wykańczającą lub przeszlifować. Przy wykony-
waniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. Narzędzia po 
zakończeniu pracy umyć ciepłą wodą.

OPAKOWANIA
Worki 25 kg/2 kg.

do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych
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