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KARTA TECHNICZNA 
 

DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA 
 

 do nakładania ręcznego i agregatem 

 konsystencja pasty 

 gotowa do użycia 

 łatwa w obróbce 

 możliwość stosowania wielowarstwowego 
PRODUKT 

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użycia mieszaniną wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy 

dolomitowych oraz dodatków modyfikujących. Idealna do ręcznego lub mechanicznego szpachlowania powierzchni, 

przeznaczona do wewnętrznych prac wykończeniowych. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Dolomitową Masę Szpachlową Sicher można stosować na powierzchnie gipsowe, gipsowo - kartonowe,cementowo - 

wapienne, betonowe i gazobetonowe. Wszystkie powierzchnie typu betonowego oraz gazobetonowego należy 

uprzednio zagruntować Gruntem Akrylowym Sicher Bautechnik Stiro GW. 

 

WYKONANIE 

Gotową masę szpachlową przed użyciem dokładnie wymieszać (do stosowania mechanicznego należy dodać 

odpowiednią ilość wody). Równomiernie nałożyć na powierzchnię o grubości warstwy nie przekraczającej 3 mm. 

Poczekać do wyschnięcia. Wstępnie przeszlifować, a ewentualne niedoskonałości uzupełnić i ponownie zeszlifować. 

Proces malowania rozpocząć po całkowitym wyschnięciu. Czas schnięcia min. 12 godzin. 

Stosować w temperaturze od +5°C do 25°C. 

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE 

Postać: biała pasta 
Zużycie: ok. 1,8 kg/ m

2
 przy 1mm grubości warstwy 

Grubość warstwy: ≤ 3 mm 
Przyczepność: ≥ 0,3 MPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 1,28 W/mK 
Reakcja na ogień: klasa C 
WYRÓB ZGODNY PN-EN 15824:2010; PN-EN 13963:2014-10 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią 

skory dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych podrażnień skory lub 

w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem. 

 

PRZECHOWANIE I TRANSPORT 

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, 

w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem w czasie transportu i składowania.                          

Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

OPAKOWANIA 

Jednostkowe: wiadra o pojemności 19 kg 

Zbiorcze: paleta 36 szt x 19 kg = 684 kg 
Sicher Bautechnik Sp. z o. o. Odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz 
zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one 

zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku 
wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp. z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby. 
www.sicher-bautechnik.com 
Sicher Bautechnik Sp. z o. o. 
97-200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Milenijna 12/14; tel: 42 237 19 00, 237 24 00 

 


