
SEMIN SOFT
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ POLIMEROWA

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia gładź polimerowa, do użytku 
wewnątrz  pomieszczeń, do ścian i sufitów, do 
nakładania ręcznego lub maszynowego Airless.  
Do użycia jako warstwa wyrównująca (podkładowa) 
i ostateczna (końcowa) – jeden produkt.
Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do 
 użycia masą szpachlową na bazie  mieszaniny 
wodnej dyspersji polimerowej,  wypełniaczy 
 dolomitowych i dodatków modyfikujących 
najnowszej generacji. Po pełnym wyschnięciu 
 charakteryzuje się wysokim stopniem białości.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwa do wygładzania i szlifowania
• Nakładanie jednorazowej warstwy do 3 mm
• Ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni
•  Zawartość polimerów zwiększa przyczepność do 

podłoża
•  Brak występowania spękań podczas wiązania i 

wysychania gładzi
•  Wykończenie powierzchni według uznania: farby, 

tapety itp.
• Idealny do nakładania maszynowego
•  Produkt gotowy do użycia: przyśpiesza czas 

pracy, a niewykorzystany materiał nadaje się do 
 dalszego użycia.

• Szlifowanie papierem o gradiacji pow. 220.

PODŁOŻA
Tynki gipsowe, tynki tradycyjne, płyty g-k, bloczki 
betonowe oraz gazobetonowe. 
W przypadku podłoży niestabilnych, zagruntować.

POKRYCIA
Wszystkie rodzaje gładzi, farby i pokryć ściennych.

SPOSÓB NAKŁADANIA
Powierzchnie zapylone betonowe i  gazobetonowe 
należy uprzednio zagruntować. Produkt 

można  stosować wielowarstwowo. Gotową 
masę szpachlową równomiernie nałożyć na 
 powierzchnię, przy czym grubość warstwy nie może 
przekraczać 3 mm. Poczekać do  przeschnięcia. 
Nałożenie drugiej warstwy po nałożeniu pierwszej. 
Szlifować po całkowitym  wyschnięciu. Stosować w 
temperaturze +5C do +35C. 
Przed użyciem wymieszać. Przeznaczona do 
nakładania ręcznego oraz maszynowego. Przy 
zastosowaniu ręcznym przemieszać i stosować 
bezpośrednio. Przy zastosowaniu mechanicznym 
można dodać około 1 % wody dla uzyskania 
 pożądanej konsystencji.

CHARAKTERYSTYKA
• Wydajność : Ok. +/- 1 kg/m2 na warstwę
• Grubość warstwy : 1-3 mm
•  Czas schnięcia : min 12 godzin w zależności 

od  temperatury, wilgotności i napowietrzenia 
 pomieszczenia.
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NARZĘDZIA
Graco Mark V&VII, Graco T-Max 506, Wagner PS 
3.39 etc. 
Dysza 0.031 i powyżej. 
Czyszczenie narzędzi za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 5 kg (na palecie 120 szt.)
oraz 20 kg (na palecie 36 szt.).
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