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KARTA TECHNICZNA 
GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA 
 
do wykonywania: 
  - gładzi gipsowych 
  -napraw powierzchni ścian 
  -sufitów  wewnątrz pomieszczeń 
łatwa w przygotowaniu 
 

PRODUKT 
 
Szpachla gipsowo - polimerowa odznacza się zmniejszoną twardością w porównaniu z Gładzią Szpachlową 
Białą Sicher, a przez to zwiększoną szlifowalnością. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów 
Gładź Szpachlowa Luksusowa Sicher jest materiałem o bardzo wysokiej trwałości, nie zmieniającym swoich 
właściwości przez cały okres użytkowania. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Gładź Szpachlowa Luksusowa jest gotową suchą mieszanką najwyższej klasy gipsu półwodnego 
naturalnego, mączki dolomitowej i dodatków modyfikujących najnowszej generacji. Po zarobieniu z wodą 
tworzy wolnowiążącą, plastyczną i doskonale urabialną masę dającą się łatwo rozprowadzać i wygładzać. 
Wykonane gładzie podnoszą komfort i stwarzają miły mikroklimat pomieszczeń. Ze względu na specjalne 
właściwości, w tym niespotykaną w innych gładziach białość zalecana do stosowania w obiektach, w których 
wymagania co do jakości powierzchni są wysokie. Po wyrównaniu i wygładzeniu tworzy doskonałe podłoże 
pod malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi, maksymalnie ograniczając ich zużycie. Może być 
stosowana na ścianach gipsowych, a także podłożach betonowych i cementowo - wapiennych, lecz po ich 
uprzednim zagruntowaniu, np. Gruntem Sicher bądź Preparatem Gruntującym Uniwersalnym Sicher. 
Zalecana grubość warstwy 1 - 3 mm. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
Mieszankę wsypywać równomiernie do zimnej wody w proporcji 1 kg gładzi na ok. 0,5 litra wody. Po okresie 
5 minut dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej masy. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym     
w czasie do ok. 60 minut. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełniać jeszcze raz lub oszlifować 
papierem ściernym. 
 
DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE 
Skład: mielony gips, biała mączka dolomitowa, komponenty ułatwiające obróbkę i regulujące czas wiązania 
Średnie zużycie:1 kg/1 m2/1 mm grubości 
Proporcje mieszanki: ok. 0,5 l wody na 1 kg gładzi 
Czas wiązania: początek wiązania ok. 1,5 h 
Koniec wiązania: od 2 h do 3 h 
Czas zużycia: do ok. 1 h 
Temp. stosowania: nie niższa niż +5

o
 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 

 


