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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

• do spoinowania płytek ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego i sztucznego, marmuru, płytek szklanych, elastyczna i gładka,
• odporna na wnikanie wody i powstawanie pleśni,
• na podłoża tradycyjne i odkształcalne (podgrzewane, tarasy, balkony),
• wodo- i mrozoodporna ,
• wydajna i łatwa w użyciu,
• do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

I. ZASTOSOWANIE:

II. WŁAŚCIWOŚCI:

Elastyczna zaprawa do spoinowania przeznaczona jest do wypełniania spoin o szerokości od 5mm do 20mm między płytkami                  
ceramicznymi, gresowymi, podłoży z kamienia naturalnego i sztucznego, a także do wypełniania przestrzeni w mozaikach, Produkt jest 
wodoodporny i mrozoodporny, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Płytki powinny być czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, tłuszcze, bitumy, resztki kleju). Płytki wykazujące 
cechy wysokiej nasiąkliwości zmoczyć. Przeprowadzić test odporności płytek na przebarwienia.

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości czystej, chłodnej wody, mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyska-
nia jednorodnej konsystencji. Po 5 minutach, wymieszać ponownie. Rozrabiać do konsystencji gęstej śmietany. 

V. SPOSÓB UŻYCIA:

Zaprawę należy nakładać pacą, rozprowadzać wypełniając przestrzenie między płytkami, nadmiar masy usunąć. Po ok. 10 minutach 
można rozpocząć wyrównywanie spoiny za pomocą wilgotnej, ale niezbyt mokrej gąbki, unikając zbyt silnego przecierania wypełnionych 
spoin. W ciągu 30 minut wygładzić powierzchnię spoiny za pomocą wilgotnej gąbki. Nalot z płytek usuwać po zawiązaniu spoiny. Zaprawę 
należy zużyć w przeciągu 40 minut od wymieszania z wodą, w przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją energicznie wymieszać, nie 
dodawać wody. Dodanie wody zmniejszy właściwości zaprawy, w szczególności zmniejszy jej przyczepność, czas wiązania, może spow-
odować przebarwienia. Gotowy materiał ma odczyt alkalicznodować przebarwienia. Gotowy materiał ma odczyt alkaliczny, należy chronić skórę i oczy. 
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W przypadku kontaktu materiału z oczami, należy spłukać oczy zimną wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. Prace wykonywać   w tempe- 
raturze od +5°C do +25°C.

VI. NAŻĘDZIA:

VII. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Wiertarka z mieszadłem, paca gumowa lub gąbka. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy. Po stwardnieniu resztki 
zaprawy usuwać tylko mechanicznie.

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach w suchych pomieszczeniach przez okres 24 miesięcy od daty produ- 
kcji.

Czas składowania:   24 miesiący od daty produkcji.
Opakowanie:            5 kg (wiadro).
Wydajność:              w zależności od szerokości spoiny ( zalecana szerokość nie mniejsza niż 6mm) oraz formatu płytek:
przykładowa płytka 33/33 cm spoina 6mm - wydajność z wiadra 5 kg około 5-6m².

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest 
ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone             
informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest        
do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania 
nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.
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