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KARTA TECHNICZNA 

Parametry:

 Gotowa do użycia masa na bazie polimeru, do wykonywania gładzi wewnątrz pomieszczeń także o podwyższonej 
wilgotności użytkowej. Nadaje się do wykonywania idealnie gładkiej warstwy pod farby akrylowe, lateksowe, 
emulsyjne itp. tynki szlachetne. Do ścian i sufitów z tynkami cementowo-wapiennymi, gipsowymi, gipsowo-
wapiennymi, wapiennymi itp. lub wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona do nakładania ręcznego i 
maszynowego.

Cechy produktu:
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 Szpachlowanie Q1 do Q4

 Wysoki  poślizg na pacy

 Szybkie zamykanie pęcherzyków powietrza

 Bardzo długi  czas otwarty

 Niski skurcz

 Możliwość spoinowania z taśmą  pap.

 Super lekka

 Łatwy w obróbce 

 Wysoka przyczepność, także początkowa 

 Elastyczny

 Do aplikacji maszynowej i wałkiem

 Możliwość obróbki na mokro (bezpyłowo)

Skład: 

 Wodna dyspersja polimeru

 Węglan wapnia

 Dodatki uszlachetniające 

 Perlit

 Talk

Właściwości fizykochemiczne:

 Gęstość  1,1KG/L

 Reakcja na ogień  klasa F

 Przyczepność  MPa ≥ 0,3

Wydajność : 1kg/ m2 na 1 mm
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Warunki wykonywania prac:

 Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do 
wykonywania gładzi należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. 
Podłoża pod gładzie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się

Przygotowanie podłoża:

 Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować
za pomocą odpowiednich środków. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca 
narażone na spękanie konstrukcyjne zazbroić siatką z włókna szklanego.

Rodzaje podłoża:

 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

 Tynk gipsowy:  Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

Płyta gipsowo- kartonowa: Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

Stare tynki wapienne przeznaczone do renowacji: Zagruntować FIXGRUNT koncentrat W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 3 lub 
1 do 4 w zależności od stopnia chłonności.

Przygotowanie produktu:

 Produkt gotowy do stosowania.  W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej konsystencji . Uwaga,  ze 
względu na niski ciężar właściwy produktu może wydawać się zbyt gęsty. Właściwą konsystencje należy dobrać 
robiąc próbę na ścianie.

Sposób użycia:

 Po przemieszaniu masę nanosić pacą ze stali nierdzewnej warstwą o grubości max. 2mm i wygładzić W razie 
potrzeby po wyschnięciu poprzedniej warstwy nanosić kolejną. Po całkowitym wyschnięciu gładzi, nierówności 
zeszlifować papierem lub siatką ścierną. W przypadku obróbki "na mokro" (bezpyłowej) do zacierania pacą z gąbką 
przystąpić po wstępnym związaniu warstwy gładzi - po około 3 godzinach. W razie potrzeby bezpośrednio przed 
zacieraniem delikatnie zwilżyć czystą wodą.

Uwagi wykonawcze:

 Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować. Na gładź można stosować wszystkie rodzaje farb 
wodorozcieńczalnych.

Przechowywanie: 
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Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w 
miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i 
otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega 
przepisom ADR.

Data utworzenia 01,09,2019 Łobodno

P.P.H.U. "TRAWERTYN" 

TECHNIKA WYKOŃCZEŃ BUDOWLANYCH, MARCIN TASARZ

ŁOBODNO , PRUSA 12 , 42-125 KAMYK

19

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  Fixmas

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych:  fixmas/01/2019

EN 15824:2017

Tynk produkowany fabrycznie do stosowania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych objętych zakresem niniejszej normy

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień, klasa F

Przyczepność, MPa ³ 0,3
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