CE 78 PERFECT’LIGHT
LEKKA, GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE
CE 78 PERFECT'LIGHT jest lekką, gotową do użycia
masą szpachlową w kategorii 3A, do z astosowania
wewnątrz pomieszczeń, p
 rzeznaczona do
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od
poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej.
Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt
gipsowo-kartonowych z lub bez materiału
izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej,
styropianu) o krawędziach skośnych.

SKŁAD
Żywica, woda, węglan wapnia, środek
zagęszczający i inne. Masa jest koloru białego.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu
ujednolicenia produktu. Nie należy nakładać na
wilgotne lub zamarznięte podłoża.
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste
i wolne od pyłu.
Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą
wałka, szpachelki lub maszynowo.
Przed przystąpieniem do szpachlowania
powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać
nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak
ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w
pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą.
Kolejną warstwę można nałożyć po 24 godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać
następnego dnia.

ZALETY
• Wydajność identyczna przy wiadrze 20 kg
lekkiej masy, jak przy 27,5 kg tradycyjnej masy
szpachlowej,
• Lekka masa - łatwiejsze nakładanie oraz towar
lżejszy w transporcie
• Super gładka,
• Białe wykończenie,
• Doskonała jakość wykończenia,
• Łatwa do szlifowania,
• Nakładanie ręczne lub maszynowe,
• Zalecana do bazooka, Box do spoinowania,
spoinery.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem,
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

CHARAKTERYSTYKA
• Gęstość : 1,2 (1,7 w przypadku tradycyjnej masy
szpachlowej)
• Zużycie : od. 350 g/m2 płyty g-k (500 g/m2 w
przypadku tradycyjnej masy szpachlowej).
• Przyczepność taśmy : >1000g,
• Pękanie, powstawanie rys : brak rys aż do 5 mm
grubości,
• Reakcja na ogień : A2s1d0
• Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie
• Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
• Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 24
do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w
zależności od warunków otoczenia

OPAKOWANIE
Wiadra 20 kg +/-17,3L (na palecie 33 szt.)
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