
 

 

 

 

Opis: 

Wodorozcieoczalna, wolna od rozpuszczalników szpachla do drewna do mieszania z pyłem drzewnym uzyskanym w operacji szlifowania.  

Produkt przyjmuje kolor pyłu z którym zostaje zmieszany. Właściwy do wodnych cykli lakierowania parkietu.  

 

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C: 

Lepkośd  10,000 cPs 

Ciężar właściwy 1,000 kg/dm3 

Gotowośd do szlifowania 1h 

Nakładanie kolejnej warstwy Po 3h, w ciągu 5h 

Metoda nanoszenia Kielnia 

Średnie naniesienie na warstwę (g/m2) 100-150 

Przydatnośd do użycia i przechowywanie(w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu) 12 miesięcy 

Zawartośd lotnych związków organicznych g/l 0 

Do czyszczenia narzędzi Woda 

Standardowe opakowanie 2x10l 

 

Aplikacja: 

Szlifowad parkiet przy użyciu grubej i średniej granulacji papieru ściernego a następnie odkurzyd.  

Przygotowad szpachlę poprzez zmieszanie z pyłem drzewnym pochodzącym z tego samego gatunku drewna co podłoga. Nanosid  

na powierzchnię przy użyciu kielni ze stali nierdzewnej lub plastiku wypełniając tak dużo ubytków, przerw, szczelin jak to możliwe. Ważne 

jest, aby nie pozostawiad przy tym dużych ilości produktu ponieważ wydłuży to czas wysychania. Standardowy czas gotowości  

do szlifowania wynosi 1 godzinę, jednak może zmieniad się  w zależności od rozmiaru szczelin oraz warunków otoczenia. W warunkach 

normalnych, przy niewielkich ubytkach czas wysychania wynosi 30 minut, jednak jeżeli występują duże ubytki (np. sęki) czas może wydłużyd 

się do kilku godzin. 

Po wyschnięciu produktu podłogę szlifowad za pomocą papieru ściernego o granulacji 80 lub drobniejszego. Jeżeli wymagane jest 

naniesienie drugiej warstwy szpachli należy postępowad w taki sam sposób jak w przypadku pierwszej. W procesie lakierownia stosowad 

podkład i lakier nawierzchniowy wodny- jedno lub dwuskładnikowy z linii Vermeister (uwzględniając zalecenia z odpowiednich kart 

technicznych).  

Niewskazane jest używanie rozpuszczalnikowych podkładów i lakierów nawierzchniowych ze względu na możliwośd usunięcia szpachli  

w szczególności z dużych szczelin.  

Charakterystyka produktu zapewnia doskonałe rozprowadzanie i pokrywanie szczelin, z minimalnymi stratami materiału.  

Cykl szlifowania przewiduje pierwsze szlifowanie z użyciem szlifierski taśmowej (papier ścierny 36/50/80), drugie za pomocą szlifierki 

oscylacyjnej (granulacja 60). W tym miejscu parkiet może zostad zaszpachlowany, a po wyschnięciu nadmiar szpachli usunięty przez 

szlifowanie (granulacja 60-100). 

Wymieszany produkt pozostały w zamkniętym pojemniku jest przydatny do użycia jeszcze przez wiele dni.  

 

Nie używad w temperaturze poniżej 10°C! 

Wstrząsnąd przed użyciem!. Zabezpieczyd przed zamarzaniem! 
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