
GŁADŹ CEMENTOWA 
SUPER BIAŁA 

PRZEZNACZENIE:

Gładź Cementowa jest wysokiej jakości materiałem produkowanym na bazie cementu białego, naturalnych

wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących, zapewniających plastyczność oraz łatwość kładzenia i

obróbki. Dużą zaletą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza koszty związane z późniejszym malowaniem.

Przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac

remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Dzięki bardzo dobrej obrabialności ściany i sufity mogą być doprowadzane do wyjątkowej gładkości. Ze

względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z

podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Gładź należy nakładać na podłoże czyste, wolne od kurzu, pyłu, brudu, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz

odtłuszczone. Podłoże po oczyszczeniu powinno być lekko zwilżone (ale nie mokre). W przypadku konieczności

zmniejszenia chłonności podłoża zaleca się gruntowanie preparatem SIL-GRUNT firmy Pigment, rozcieńczonym

w stosunku 1:1 z wodą.

Do pojemnika z tworzywa sztucznego, zawierającego odmierzoną ilość wody, wsypać powoli zawartość worka

jednocześnie mieszając mechanicznie. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Do wypełniania

ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęściejsza niż w przypadku wykonywania przecierki. Zaprawa

nadaje się do użytku kilka minut po wymieszaniu.

Gotową zaprawę rozprowadzać na podłożu metalową pacą. W celu otrzymania idealnej gładkości po

wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powierzchnie ze świeżo nałożoną

gładzią chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz deszczem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po

zakończeniu pracy.
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→ ilość wody: 4 l na 10 kg gładzi,

→ przydatność do pracy: co najmniej 2 godz.,

→ stosować w temp.: od +5 do 25°C,

→ zużycie: ok. 1 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm,

→ maksymalna grubość jednej warstwy: 3 mm,

→ nakładanie kolejnej warstwy: co najmniej po 24 godz., 

→ gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,

→ opakowania: 10 kg; 20 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
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UWAGI:

Produkt przechowywać w zamkniętych workach w suchych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do
zawilgocenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub
instrukcją na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Chronić oczy, nie wdychać pyłu, nosić odzież ochronną,
rękawice.


