
BIEL-PUTZ FINISH
AKRYLOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

PRZEZNACZENIE:
BIEL-PUTZ FINISH jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do
wyrównywania powierzchni tynków, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.
Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków
uszlachetniających.
Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, dającą się łatwo szlifować
warstwę. W po-równaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich
powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze
farby nawierzchniowej.
Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą gładzi powinny być pomalowane
odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
BIEL-PUTZ FINISH jest produktem gotowym do stosowania. Przed podjęciem decyzji o dodaniu wody,
dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, tapety,
odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach
sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać pacą tynkarską, wałkiem lub natryskiem. Po
wyschnięciu przeszlifować papie-rem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można
nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby dyspersyjne (akrylowe, lateksowe, silikonowe).

Aplikacja natryskowa:
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Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane 
rozcieńczenie

Graco MARK VII 230 HD 531 - 200 ml wody na 29 
kg
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BIEL-PUTZ FINISH

→ barwa: biała do jasnoszarej

→ nakładanie: pacą tynkarska, wałkiem, po 
odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem.

→ stosować i przechowywać w temp.: w temp. +5 do 25°C,

→ czas schnięcia: od 2 do kilkunastu godz., zależnie od 
grubości warstwy i warunków schnięcia,

→ wydajność: 1-2 m2/kg,

→ ilość warstw: zależnie od potrzeby,

→ grubość warstwy: do 3 mm

→ wielkość ziaren: do 100 µm,

→ mycie sprzętu: woda,

→ gęstość: ok. 1,7 g/cm3, 

→ gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym 
opakowaniu,

→ opakowania: 29 kg.

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