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KARTA TECHNICZNA 

 
GŁADŹ SZPACHLOWA BIAŁA 
• miękka 
• idealna do szlifowania 
• o wysokiej wydajności 
• biała – zapewnia doskonałe krycie 
  

 
PRODUKT 
 
Przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów przy 
wewnętrznych pracach wykończeniowych/wykonania ostatecznych zaprawek. W wyniku jej nakładania 
uzyskuje się idealnie gładkie powierzchnie, dzięki czemu obniża zużycie farby podczas malowania. Zalecana 
grubość nakładanej warstwy powinna wahać się między 1 a 2 mm, maksymalna grubość warstwy może 
sięgać do 4 mm. W przypadku nakładania dwuwarstwowego kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu 
pierwszej. Gładź może być wykorzystywana do wypełniania ubytków, rys i spękań w tynkach. Charakteryzuje 
się łatwością nakładania i wygładzania oraz dużą przyczepnością do podłoża. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Gładź Szpachlowa Biała jest suchą mieszanką, przygotowaną fabrycznie z gipsu mielonego, mączki białej 
dolomitowej, komponentów ułatwiających obróbkę i regulujących czas wiązania. Charakteryzuje ją niskie 
pylenie przy docieraniu oraz możliwość ostatecznego wykończenia na mokro bez docierania siatką lub 
papierem ściernym. Przed nakładaniem warstwy gładzi zaleca się gruntowanie podłoża środkiem 
gruntującym, np. Gruntem Sicher bądź Preparatem Gruntującym Uniwersalnym Sicher. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
Mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,5 litra wody na 1 kg gładzi. Mieszać mechanicznie, aż do 
uzyskania jednorodnej, plastycznej masy. Zaprawę rozprowadza się na oczyszczone powierzchnie z kurzu, 
starych farb i odpadających tynków. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym w ciągu około 90 minut. 
Używać wyłącznie czystych narzędzi i naczyń. 
Uwaga! Prace można wykonywać w temp. nie niższej jak +5°C. 
 
DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE 
 
Skład: mielony gips, biała mączka dolomitowa, komponenty ułatwiające obróbkę i regulujące czas wiązania 
Średnie zużycie: 1 kg/1 mm/1 m

2 
Proporcje mieszanki: 1 kg produktu na 0,5 litr wody, mieszać mechanicznie 
Czas zużycia: ok. 90 minut 
Koniec wiązania: ok. 180 min. 
Temp. stosowania: nie niższa niż +5°C 

Wyrób zgodny z PN-EN 13279-1:2009 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub 
powierzchnią skóry dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie 
długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się                    
z lekarzem. 
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PRZECHOWANIE I TRANSPORT 
 
Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach. Chronić przed możliwością zamoknięcia                 
i zawilgocenia w czasie transportu i składowania. Czas przydatności do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
OPAKOWANIA 
 
Jednostkowe: worki papierowe 20 kg 
Zbiorcze: paleta 54 szt x 20 kg = 1080 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 

 


